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Voorwoord 
 
Lees het onderstaande aandachtig door, voordat je begint aan deze opdrachten! 
 
1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de daarvoor bedoelde vakken 

van dit kwisboek. 
 

2. Aan foute, niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. Bij 
onduidelijkheid/meningsverschillen zal de beslissing van de organisatie van de Dulvertse 
Dorpskwis doorslaggevend zijn. 
 

3. De antwoorden op de vragen zullen zondagavond 22 september 2019 op Facebook 
geplaatst worden. Behalve de antwoorden van de opdracht D’n Hort op XXL, deze 
worden uiterlijk zondagavond 6 oktober 2019 op Facebook geplaatst. 
 

4. Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd, doen 
mee voor de eindoverwinning. 

a. Tijdig wil zeggen: Zaterdagavond 21 september 2019 om 23.45 uur in Zidewinde 
te Sprang-Capelle 

b. Juiste wijze: Alle bladzijdes van het kwisboek moeten in de originele volgorde in 
de snelhechter zijn teruggeplaatst. 

 
5. Ieder team is in het bezit van “DULLETJE” (joker). Deze joker mag ingezet worden op 

een onderdeel waarbij je denkt slecht gescoord te hebben. Wij zullen dan het gemiddeld 
aantal punten, behaald door de andere teams bij deze opdracht, hier aan toekennen. 
Doe dit zorgvuldig, mocht je hoger scoren dan het gemiddelde wordt TOCH dit 
gemiddeld aantal punten van de andere teams toegekend. 
Laat DULLETJE dus in het boek zitten en schrijf erop voor welke categorie je hem in wil 
zetten. 
 

6. De doe-opdrachten beginnen op de aangegeven tijden. Ben je te laat, dan kun je 
afhankelijk van de opdracht niet meer meedoen, of krijg je minder tijd om de opdracht 
uit te voeren. 
 

7. Er zijn een aantal vragen waarbij het antwoord een schatting is, wij tolereren hier een 
fout marge van 10%. 
 

8. Op de spelavond kan contact opgenomen worden met de organisatie. Via 
info@dulvertsedorpskwis.nl , WhatsApp 06-38539108 of via facebook 
messenger (Dulvertsedorpskwis)  
 

9. Op zaterdag 5 oktober moeten de teams zich om 19.00uur melden in de feesttent aan de 
Dullaertweg, voor een laatste opdracht! Bij deze opdracht kunnen de laatste punten 
verdiend worden. Het streven is om hier om 21.00 uur klaar mee te zijn, en dan hopen 
we om 21.30 uur de definitieve uitslag bekend te kunnen maken. 
 

10. Na bekendmaking van de prijswinnaars staat deze uitslag definitief vast. 
 

11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 

12. Door deel te nemen aan deze kwis geef je meteen toestemming tot het publiceren van 
foto’s 
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Niet vergeten!!-opdracht  
 

Hang de Dulvertse Dorpskwis-vlag, 

die in de tas zit, op van 21 

september tot en met 5 oktober!  

 

Graag deze op 5 oktober weer 

inleveren in de tent. 
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Goede doel opdracht deel 1 
 

Benieuwd naar jullie spellen! Lever ze op zaterdag 

21 september om uiterlijk 23.00 uur in bij 

Zidewinde. We laten de bewoners van Elzenhoven 

ze de komende twee weken beoordelen en punten 

verdelen… 

Goede doel opdracht deel 2 
 

Zorg ervoor dat je voor minimaal € 5,55 aan 

statiegeldbonnetjes hebt. Elke € 1 meer levert 

extra punten op. Deze bonnetjes moet je hier in 

het boek nieten. 

Opbrengst is voor een duo-fiets voor Elzenhoven!
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Doe-opdracht 1: Boodschappenlijstje  vóór 20.00 uur 
 

Jullie hebben nog een lange avond voor 

de boeg! Ga voor 20.00 uur naar een 

supermarkt in Sprang-Capelle om daar 

voor precies €5,55 5 lekkere dingen te 

gaan kopen voor vanavond. Het bonnetje 

moet je als bewijsstuk hieronder plakken. 

 

(En eet het daarna lekker zelf op!) 
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Doe-opdracht 2: Wà kost da wel nie?!  Vóór 20.00 uur 
 

Boodschappen worden steeds duurder…! 

Of niet?! Ga voor 20.00u naar Plus Frans 

Andriessen om daar het duurste en het 

goedkoopste artikel te vinden (niet in de 

slijterij). 

 

Duurste  

… 

Goedkoopste 

… 
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Doe-opdracht 3: Pak wat je pakken kan!  zie tijdschema 
 

Het geld vliegt eruit tegenwoordig, dus 

doe je best en pak wat je pakken kan! 
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Doe-opdracht 4: Multiple Team-foto 

  

Jullie zijn vanavond niet de enigen die 

meedoen! Zoek een of meerdere andere 

teams op en maak een foto met jullie 

voltallige teams. Hoe meer teams op één 

foto, hoe meer punten! 
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Doe-opdracht 5: Oogjes dicht…!    zie tijdschema 
 

 

De verrassingsopdracht bij de Rank! Deze keer hoef je geen 

specifiek inzicht te hebben, ga gewoon op je gevoel af…! 
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Doe-opdracht 6: Bruidsreportage 
 

Ons voormalig gemeentehuis is niet 

(meer) als zodanig in gebruik, maar oh, 

wat is het een mooie plek voor een 

trouwfoto..!  Weet je wat, ga die maar 

maken! 

Leef je uit! Smoking, trouwjurk, 

ballonnenboog, bruidsboeket, 

bruidsjonkers en –meisjes…  

Hoe creatiever, hoe meer punten! We zien 

de foto’s graag voor 23.00u verschijnen 

op onze Facebookpagina. 
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Doe-opdracht 7: Proost!      zie tijdschema 
 

 
Bij een feestje hoort een drankje, volgens 

Appie…! 

 

Deze opdracht is alleen voor deelnemers 

boven de 18 jaar die op de fiets zijn 

gekomen! Zo niet, mag je NIET meedoen! 
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Doe-opdracht 8: Duiven club    zie tijdschema 
 

 

Duiven, een grote hobby van een van 

onze eigen team-leden, en vooral niet die 

van z’n vrouw ;-) 

Wat voor vragen zouden we daarover nou 

kunnen stellen?! Durf jij het aan, kom dan 

naar het clublokaal van PV de Luchtvaart.  
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Doe-opdracht 9: Beerens     zie tijdschema 
 

Deze sponsor heeft ook iets leuks 

verzonnen! Stuur 1 iemand van je team 

naar tankstation Shell Beerens. 

 

Wees op tijd! Ben je te laat, dan is je 

tijdslot voorbij, en heb je pech… 
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Doe-opdracht 10: Voor de crea-Bea’s onder jullie 
 

Jullie liever dan wij, een karweitje voor 

geduldige mensen… Je vindt in de tas een 

diamond painting. Maak deze zo goed en 

ver mogelijk!  
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Doe-opdracht 11: Rondje rond de kerk  zie tijdschema 
 

Geloof het of niet, de kerk doet mee dit 

jaar! Niet als sponsor, en ook niet als 

deelnemer, maar na de deelname van 

team Sprang bouwt aan verandering 

vorig jaar wilden ze niet achterblijven. 

Daarom een ontzettend interessante doe-

opdracht vanavond in de Hervormde kerk 

in Sprang, Kerkstraat 34 Sprang-Capelle. 
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Doe-opdracht 12: Grenzeloos    zie tijdschema 
 

 

Of je hier nou nog maar net woont, of al 

jáááááren, moeilijk blijft het!  

 

Zorg dat je op tijd in Zidewinde bent voor 

deze grenzeloos uitdagende doe-opdracht! 
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Doe-opdracht 13: Dansmariekes   zie tijdschema 
 

Niet voor de stijve harken onder jullie! 

Stuur je swingendste teamlid op het 

genoemde tijdstip naar het Bondsgebouw! 
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Opdracht 1: Nemen we er nog één?! 
 

De meesten van ons drinken wel eens een 

alcoholisch drankje… ;-) Maar wat weet je 

er van?! Hieronder vind je een lijst met 

verschillende likeuren. Zet ze in de juiste 

volgorde, van laagste alcoholpercentage 

naar hoogste.  
 

nummer naam drankje juiste volgorde 

1 Joustra Bruidstranen Likeur 4 
2 Bols Goldstrike 18 
3 Bailey’s 3 
4 Ponche Cuba 15 
5 Campari Bitter 1 
6 Brandy Spaanse Osborne 103 12 
7 Rum Marienburg Suriname 5 
8 Hagel en Donder Anijsbrandewijn 13 
9 Vodka Eristoff Brut wit 16 
10 Rum Havana Club Sel de Maestros 17 
11 Gin Four Pillars Navy Strength 8 
12 Zuidam Abraham Bitter 6 
13 Zwijgertje Amelander Huppelolie 9 
14 Cognac Baron der Otard VSOP 14 
15 Chouffe Cream 10 
16 Berenburg Joustra 2 
17 Licor 43 11 
18 Cynar Artisjokkenbitter 7 
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Opdracht 2: Ik hou van Holland-quiz-vragen 
 

Helaas, we doen over 2 weken geen ‘ik hou van 

Holland’-spelshow… Maar niet getreurd! De 

volgende vragen gaan allemaal over Nederland. 

Hoe goed ken jij ons kikkerlandje?! 

 Welke provincie heeft de jongste bevolking? 

Flevoland 

 In welke regio wordt het vaakste een AVG’tje (aardappelen, vlees, groenten) 
gegeten? Noord, oost, zuid of west? 

Noord 

 Welke is de groenste provincie? 

Drenthe 

 Hoeveel fietst een gemiddelde Nederlander per dag? 

2,47km 

 Wie zijn de snelste fietsers (uit welke provincie)? 

Zeeuwen 

 Dinkelland is de veiligste gemeente van Nederland. Maar waar ligt Dinkelland? 

Twente 

 Welke plek was in 2018 in Nederland de populairste vakantiebestemming? 

De Veluwe 

 Hoeveel dorpen in Nederland dragen de naam Zevenhuizen? 

3 
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 Waar staat deze molen? 

  

Haarlem 

 In welke provincie wonen de meeste hoogopgeleiden? 

Utrecht 

 Welke lekkernij werd opgenomen in de lijst van waardevol en uniek immaterieel 
erfgoed van Unesco? 

Het Brabants worstenbroodje 

 Welke provincie heeft de hoogste snackbar-dichtheid? 

Limburg 

 Wat is de dichtstbevolkte provincie? 

Zuid-Holland 

 Welke stelling over de polonaise is niet juist? 

a) De langste polonaise ooit bestond uit 1412 mensen 
b) Een polonaise is alleen serieus te nemen als minstens 70% van de deelnemers 

dronken is 
c) De verste polonaise ooit werd gelopen over een afstand van 6389 meter 
d) In de uitspraak “aan mijn lijf geen polonaise” verwijst polonaise naar een 

nauwsluitend ongemakkelijk Pools kledingstuk 
 

B 
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 Waarom worden Hollandse Nieuwe ook wel ‘maatjes’ genoemd? 

Het is een verbastering van ‘maagdenharing’ 

 “Wanneer zijn die Olympische Spelen eigenlijk?” vroeg Esmee Visser 2 maanden voor 
dat ze begonnen. Vervolgens was ze dé verrassing op de Spelen in Zuid-Korea vorig 
jaar. Op welke afstand behaalde ze goud? 

5000 meter 

 “Haar ouders pikken ze er zo uit, de vragen die zij heeft bedacht voor het 
televisieprogramma ‘Met het mes op tafel’. Zelf heeft ze geeneens een tv. Haar non-
stop nieuwsgierige hoofd is al druk genoeg.” Hoe heet de Bossche vragenbedenkster 
die op zaterdag 26 januari 2019 in het Brabants dagblad stond? 

Astrid van Bernebeek 

 “Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat…”Uit welke musical komt deze 
regel? 

Ciske de Rat 

 Hoe heette de schurk uit de kinderserie Bassie en Adriaan, die zo doof als een 
kwartel is? 

B2 

 In welke provincie ligt de plaats Amerika? 

Limburg 

 Wanneer werd de laatste Elfstedentocht verreden? 

1997 

 Uit welke bekende serie komt Café Lowietje? 

Baantjer 

 In welke provincie ligt Duiven? 

Gelderland 

 welke stad ligt (volgens het KNAG) het geografische middelpunt van Nederland?  
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Amersfoort 

 Welke plaats staat ook bekend als het ‘Witte Stadje’? 

 

Thorn 

 In welke stad staat deze kerk? 

 

Den Bosch 
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Opdracht 3: Wie verzint zoiets nou?! 

 Hoe heten de witte larven van de bladsprietkever?  

Engerlingen 

 Pinkeltje is niet alleen een bekende kabouter; wie of wat werd ook Pinkeltje 
genoemd? 

Het eerste prototype van de cd-speler 

 Algemeen wordt aangenomen dat dit goedje lang geleden door een Afrikaanse herder 
is ‘ontdekt’ toen hij merkte dat zijn geiten na het eten van bepaalde bessen nogal 
opgewonden werden. Hij plukte wat van de bessen, kookte ze, en verkreeg een 
drankje dat hem een goed gevoel gaf. Over welk goedje hebben we het? 

Koffie 

 In welk land was dat? 

Ethiopië 

 Deze celebrities zaten niet stil. Hun kinderen kregen de meest bijzondere namen. 
Koppel de celebrity aan zijn of haar baby. 

 celebrity  baby 

1 Hillary Scott A Youp Mickey 
2 Anouk van Schie B Bobby 
3 Kylie Jenner C Bodhi Doeke 
4 Lauren Verster D Othello Alexandre 
5 Madeleine Josephine E Dani 
6 Sieneke F Johnny 
7 Willy Wartaal G Leentje 
8 Lionel Messi H Fender 
9 Taeke Takema I Stormi 
10 Chantal Janzen J Adriënne 
11 Kim Kötter K Ciro 
12 Roxanne Hazes L Betsy Mack & Emory JoAnn 
 

1-L, 2-F, 3-I, 4-G, 5-J, 6-E, 7-D, 8-K, 9-C, 10-B, 11-A, 12-H 
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 Hoe heet dit pakje? 

 

Baby Mop Blue, pakje waardoor de baby de vloer kan schoonmaken 

 McDonald’s introduceerde eens deze hamburger. Deze was voor mensen met kleine 
trek. Hoe heette deze en wanneer werd deze geïntroduceerd?  

 

de Micro Mac. Hij was exact het zelfde als de Big Mac, maar dan 48 maal 

kleiner. Geïntroduceerd op 1 april 
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Opdracht 4: ’t Is maar dat je ’t weet - deel 1 

 “Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!...” en zo ging het nog wel 
een tijdje door toen commentator Jack van Gelder helemaal gek werd tijdens het 
winnende doelpunt van Oranje in de halve finale van het WK 1998. Wie was de 
tegenstander van Oranje? 

Argentinië 

 Hoeveel maanden hebben 30 dagen in een jaar? 

4 

 Hoe heet de dinosaurus uit de serie The Flintstones? 

Dino 

 Welke muziekgroep steekt altijd zijn tong uit op de gemaakt albums? 

The Rolling Stones 

 Uit hoeveel staten bestaat de Verenigde Staten van Amerika? 

50 

 Welk voetbalstadion wordt ook wel The Theatre of Dreams genoemd? 

Old Trafford 

 Hoe heet de tovenaar waar Harry Potter het tegen op moet nemen? 

Voldemort 

 Wat is de hoofdstad van Australië? 

Canberra 

 Wat is de langste rivier ter wereld? 

De Nijl 

 In welk land werden de Olympische Zomerspelen van 2016 gehouden? 

Brazilië 
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 Welke prijs is het belangrijkste in de filmwereld om te krijgen? 

een Oscar 

 Hoe heet de dans die de rugbyers van Nieuw-Zeeland altijd doen voordat de 
wedstrijd begint? 

De Haka 

 In welk jaar werd de Berlijnse Muur afgebroken? 

1989 

 Hoe heette het hondje uit de strip Asterix en Obelix? 

Idefix 

 Wat is het grootste meer ter wereld? 

De Kaspische Zee 

 In welke stad speelt CSI zich af waar Horatio de hoofdrol in speelt? 

Miami 

 Zet de titels en schrijvers van de literaire thrillers bij elkaar. 

a. De tranen van Mata Hari  1 Saskia Noort 
b. Zondaarskind    2. Simone van der Vlugt 
c. De verbouwing    3. Marion Pauw 
d. De kraamhulp    4. Esther Verhoef 
e. Goudkust    5. Tomas Ross 
f. Aan niemand vertellen   6. Suzanne Vermeer 

a5 , b3 , c1 , d4 , e6 , f2 

 Zoek de titels en schrijvers bij elkaar. 

a. Geheel de uwe     1. Conny Palmen 
b. Dit zijn de namen    2. Renate Dorrestein 
c. De boodschapper    3. Marek van der Jagt 
d. De geschiedenis van mijn kaalheid  4. Erwin Mortier 
e. Een hart van steen    5. Tommy Wieringa 
f. Godenslaap     6. Kader Abdolah 

a1 , b5 , c6 , d3 , e2 , f4 
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Opdracht 5: Breinbrekers 

 Een fantastisch landleven 

Buitengewoon 

 Vriendelijk en zeer pittig 

Goedhartigheid 

 Vuurproef 

Schietoefening 

 Ze stelen een zaak 

Winkeldieven 

 Kopstukken van een krant 

Hoofartikelen 

 Angst voor verhoging 

Drempelvrees 

 Hoofdvertrek 

Directiekamer 

 Hoe kun je acht achten bij elkaar optellen om het getal 1000 te krijgen?  

888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 

 Bestudeer de volgende getallenreeks: 06-68-88-?-98 Welk getal moet op de plaats 
van het vraagteken staan? 

Het ontbrekende getal is 78. De getallen staan omgekeerd en zo ziet de 

echte reeks eruit: 86-87-88-89-90. 

 Zet tussen de cijfers 0 1 2 3 4 5 6 7 twee mintekens en twee plustekens en wel 
zodanig dat de uitkomst gelijk is aan nul.  

0 + 1 – 23 – 45 + 67 = 0 of 0 – 1 + 23 – 45 – 67 = 0 
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 Achterhaal de pincode van vier cijfers. Het totaal van de cijfers is 26. Het zijn vier 
verschillende cijfers. Het derde cijfer is twee keer zo groot als het eerste cijfer. Het 
vierde cijfer is gelijk aan het derde cijfer plus 1.  

4589 

 Een cowboy komt op vrijdag te paard de stad binnen en vertrekt twee dagen later 
ook op vrijdag. Hoe kan dat? 

Zijn paard heet vrijdag 

 Dankzij welke ontdekking van lang geleden kunnen mensen door de muren heen 
kijken? 

 

Het raam 

 Welk getal moet op de plaats van het vraagteken staan in deze som:  

9 – 3 ÷ 1/3 +1 = ? 

In iedere vergelijking hebben delingen en vermenigvuldigingen voorrang. 

Hier moet je dus beginnen met 3 door 1/3 te delen, wat overeenkomt 

met een vermenigvuldiging met het omgekeerde van 1/3, wat 3 is. We 

komen dus uit op de vergelijking 9 - 3 x 3 + 1. Eerst dus de 

vermenigvuldiging: 3 x 3 = 9. Komt neer op 9 - 9 + 1. Het antwoord is… 

1 
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 Vijf huizen zijn geverfd in vijf verschillende kleuren. In elk huis woont een persoon 
met een andere nationaliteit. Elke persoon houdt van een andere drank, rookt een 
ander merk sigaretten en heeft een ander huisdier. Met behulp van de volgende 
aanwijzingen moet je uitvinden van wie de vis is. 

De Brit woont in het rode huis. 

De Zweed heeft een hond. 

De Deen drinkt thee. 

Het groene huis staat links van het witte huis. 

De persoon in het groene huis drinkt koffie. 

De persoon die Pall Mall rookt heeft vogels. 

De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

De persoon die in het middelste huis woont drinkt melk. 

De Noor woont in het eerste huis. 

Degene die gemengde sigaretten rookt woont naast degene die poezen heeft. 

De persoon met paarden woont naast de persoon die Dunhill rookt. 

De persoon die BlueMaster rookt, drinkt bier. 

De Duitser rookt Prince. 

De Noor woont naast het blauwe huis. 

En de persoon die gemengde sigaretten rookt, heeft een buurman die water drinkt. 

 

En de persoon met een vis als huisdier is... de Duitser! 

 Hier onder staan een aantal sommen, maar deze worden niet op de normale manier 
berekend. We hebben 2 voorbeelden gegeven, maak de rest van serie af 

7+6 = 113 
15+3 = 1218 
8+5 = 313 
10+6  = 416 
6+4 = 210 
9+2 = 711 
5+2 = 37 
9+8 = 117 

 Bestudeer de volgende getallenreeks: 1-11-21-1211-111221-312211. De vraag is nu: 
welk getal komt hierna? 

Het getal 13112221. De uitleg is dat elk getal het voorgaande getal 

beschrijft. Het tweede getal beschrijft het eerste, het derde beschrijft het 

tweede, enzovoorts. 
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 Wat is het antwoord op de plaats van het vraagteken? 

Let goed op de bloementekeningen, er kunnen verschillen tussen zitten die je niet 

onmiddellijk opvallen. 

 

De valstrik van dit raadsel is dat de bloemen die identiek lijken dat in 

werkelijkheid niet zijn. Zo is er bijvoorbeeld een blauwe bloem met 5 

blaadjes en een blauwe bloem met 4 blaadjes. Ook is er is een enkele 

gele bloem en een dubbele gele bloem. Ze staan dus niet voor dezelfde 

getallen. De uiteindelijke som is dus 1 + 20 + 4. De uitkomst is 25. 

 Een kleine sudoku tussendoor… 

 

4 7 6 2 3 1 5 9 8 

9 2 3 5 8 7 1 6 4 

5 1 8 9 4 6 2 3 7 

2 4 1 6 9 5 8 7 3 

3 9 7 8 1 2 6 4 5 

6 8 5 3 7 4 9 1 2 

1 6 4 7 2 8 3 5 9 

7 3 2 1 5 9 4 8 6 

8 5 9 4 6 3 7 2 1 
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Opdracht 6: Tijd voor koffie! 

 

In 2001 werd de Senseo op de markt gebracht en 

is sindsdien mateloos populair. Inmiddels gebruikt 

40% van de Nederlanders dagelijks het Senseo-

apparaat en worden er elke dag zo’n 5,2 miljoen 

koppen koffie mee gezet. 

 

 

 

In de kwisboek-tas zit een zakje met genummerde 

senseo-pads, in de smaken zoals op de foto 

hierboven. Welke smaak hoort bij welke pad? 

 

1. classic 

2. strong 

3. decaf 

4. mild  

5. extra strong 

6. mocca gourmet 
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Opdracht 7: En dan nu een momentje van rust… 
 

Beetje opgefokt na al die koffie? Dan kun je nu 

proberen terug in balans te komen door een beetje 

yoga te gaan oefenen. We hebben vast wat poses 

voor je uitgezocht. Zoek de onderstaande 5 poses 

op en doe ze zo goed mogelijk na. Foto’s dien je 

voor 23.00u vanavond op te sturen naar ons 

emailadres: info@dulvertsedorpskwis.nl.  

Natarajasana 

Dhanurasana 

Pincha mayurasana 

Bakasana  

Kapotasana 

 

Ananda Balasana: de happy baby-pose! 
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Opdracht 8: Spaaracties 

 

Veel ondernemers proberen klanten te lokken door 

spaaracties op te zetten. Wie heeft ze niet 

gespaard, die Douwe Egbertspunten, 

voetbalplaatjes of Vitamini’s?! 

Hoeveel van onderstaande spaarproducten kun je 

met je team bij elkaar verzamelen? De een is wat 

zeldzamer dan de andere, en daar zal de 

puntentoekenning ook naar zijn. 

- (zuignap-)Smurfen van de Plus 
- Flippo’s van Smiths 
- Vitamini’s van de Lidl 
- Wuppies van de Albert Heijn 
- Fabeltjeskrant-handpoppen van de Plus 
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Opdracht 9: ’t Is maar dat je het weet - deel 2 
 

 Hoe wordt een geseponeerde rechtszaak genoemd?  

Sepot  

 Wat is het hardste materiaal van het menselijk lichaam?  

Tandglazuur  

 Welke bloedgroep komt het meest voor?  

O  

 Hoeveel amandelen hebben de meeste mensen?  

3  

 Van welke plant wordt de zalf calendula gemaakt?  

De goudsbloem  

 Hoe noem je het overblijfsel van een religieus voorwerp?  

Een relikwie  

 Wat bestudeert een osteoloog?  

Botten  

 Wat wordt bedoeld met horripilatie of spasmodermie?  

Kippenvel  

 Hoe heet de voorzitter van de Provinciale Staten?  

De commissaris van de koningin  

 Hoe wordt het genoemd als je links- én rechtshandig bent?  

Ambidextrie  
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 In welk jaar werd de website Google gelanceerd?  

1998  

 Waarvan is Vodafone de afkorting?  

Voice Data Fone  

 Wat wordt bedoeld met proscopie?  

De toekomst voorspellen  

 Uit hoeveel kaarten bestaat een set tarotkaarten?  

78  

 Hoe wordt de studie naar China en alles wat met China te maken heeft genoemd?  

Sinologie  

 Waar ben je bang voor wanneer je last hebt van brontofobie?  

Onweer  

 Hoe wordt oogkunde ook wel genoemd?  

Optometrie  

 Waar werkt een kompel?  

In de mijnen  

 Waar houdt een podoloog zich mee bezig?  

voeten  

 Bij welk spel kan men de Bermuda Bowl winnen?  

Bridge  

 Hoe noemen we een toevallige uitvinding?  

Serendipiteit  
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 Welk bekend bordspel is bedacht door Klaus Teuber?  

De kolonisten van Catan  

 Wat is ontstoken wanneer je last hebt van gingivitis?  

Het tandvlees  

 Wie schreef de boeken van Mary Poppins?  

Pamela Lyndon Travers  

 Waarvoor staat de afkorting Aldi, het supermarktbedrijf?  

Albrecht Discount  

 Hoe wordt de troefnegen bij klaverjassen genoemd?  

De nel 

 Welke kleur haar had Vincent van Gogh?  

Rood  

 In welk jaar trouwde prinses Juliana met prins Bernhard?  

1937  

 Hoe heette de rechterhand van Fidel Castro tijdens de Cubaanse revolutie?  

Che Guevara  

 Wat is een ander woord voor veelgodendom, het geloof in meerdere goden?  

Polytheïsme  

 Aan welke god was het meest bezochte orakel, het Orakel van Delphi, gewijd?  

Apollo  

 Wat was de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw in China?  

Het terracottaleger  
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 In welk jaar viel Napoleon Rusland tevergeefs binnen?  

1812  

 Voor welke oude sport was het Circus Maximus in Rome hoofdzakelijk bedoeld?  

Wagenrennen  

 Naar wie vernoemden de feministische groep De dolle Mina’s zich?  

Wilhelmina Drucker  

 Wat was de eerste sociale wet?  

Kinderwetje van Van Houten  

 Naar welk eiland werd Napoleon Bonaparte in 1814 verbannen? 

Elba  

 Onder welke naam is spiritueel leider Siddharta Gautama beter bekend?  

Boeddha  

 Wanneer werden de eerste Olympische Spelen door de Grieken gehouden?  

776 v. Chr. 
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Opdracht 10: Langstraat-mania 

 Wie is de beste biljarter aller tijden in de Langstraat? 

Rini van Bracht 

 Voor hoeveel huishoudens produceert 1 Waalwijkse windmolen stroom? 

Ongeveer 1000 huishoudens 

 Wat is de naam van de voormalige spoorlijn Den Bosch-Lage Zwaluwe? 

Halve Zolen Lijntje 

 Hoe noemt men het bebouwingstype van de Langstraat? 

Lintbebouwing 

 Wat was de vroegere naam van het Twee Stedenziekenhuis Waalwijk? 

Sint Nicolaas Ziekenhuis 

 Hoe heet het sportpark van Kaatsheuvel? 

Eikendijk 

 Waarom werd in 1390 Loon op Zand verplaatst? 

Vanwege een zandverstuiving 

 Hoeveel wielen liggen er langs de zeedijk tussen Drunen en Doeveren? 

15 

 Hoeveel bastions (bolwerken) heeft de vestiging in Heusden? 

9 

 Wat betekent het project HOWABO? 

Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch 
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 Hoe heten de 2 boerderijen waaruit het gehucht Giersbergen bestond? 

de Maaihoeve en de Poorthoeve 

 Welk groot sportevenement vond plaats in Drunen/Vlijmen in 1996? 

De Tour de France 

 Waarom komen veel mensen in mei naar Elshout? 

pelgrimgangers naar Maria-bedevaart 

 Wanneer werd de eerste school in Kaatsheuvel gesticht? 

1615 

 Hoe heet het landschapstype dat zo kenmerkend was en deels nog is voor de 
Langstraat, ontstaan ten gevolge van de turfwinning? 

het slagenlandschap 

 In 1811 verdween de spits van de Nederlands Hervormde Kerk in Sprang. Wat was 
de oorzaak? 

plaatsing van een seintoestel 

 Voetbalvereniging N.E.O'25 uit Sprang-Capelleis in 1925 niet meteen als voetbalclub 
begonnen. Welke bekende gemengde sport werd wel vanaf het begin beoefend? 

korfbal 

 In welke kern in de Langstraat was vroeger een echte scheepsbouwersplaats? 
Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik? 

Waspik 

 Hoe heette de Waalwijkse burgemeester die de laatste eeuwwisseling in functie 
meemaakte? 

Rob van Schaik 

 Wat is de gemeenschappelijke achtergrond voor de bevolking van 
Zuidhollandsedijk? 

Het protestantse geloof 
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 Hoe heette de eerste Waalwijkse sporthal? 

Taxandriahal 

 Hoe groot (km2) is het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen ? 

35km2 

 Wat is het openingsjaar van de Efteling ? 

1952 

 In welke tijd zijn vroeger de Loonse en Drunense Duinen ontstaan? 

Laatste ijstijd 

 Er is een Waalwijkse roman geschreven over het leven in de schoenindustrie. Hoe 
heet dit boek? 

Rooien Bart 

 In 1995 was het extreem hoog water in het rivierengebied. Hoeveel mensen werden 
er geëvacueerd? 

200.000 

 Wanneer werd het fort van Hedikhuizen gebouwd? 

1880 

 Wie is eigenaar van natuurgebied het Nieuwkuijks Bosje? 

Staatsbosbeheer 

 Tot wanneer is de Halve Zolen Spoorlijn in gebruik geweest voor personenvervoer? 

1 augustus 1950 

 Naar welke plantensoort is een natuurherstelplan in Huis ter Heide genoemd? 

Lobelia 

 Van wanneer dateren de oudste resten van het kasteel in Loon op Zand? 

1350-1400 
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 Wat voor type molen is de molen van Kaatsheuvel? 

Beltmolen 

 In welke plaats stond bioscoop Apollo? 

Kaatsheuvel 

 Hoe heet het gebiedje waarin de Eendenkooi van Sprang-Capelle is gelegen? 

D’n Dulvert 

 Hoe heet het culturele centrum van Waspik? 

Den Bolder 

 Wie is de bekendste persoon van de in de tweede wereldoorlog actieve Sprangse 
verzetgroep André? 

Jan de Rooij 

 Wat is het wegnummer van de autoweg die de gemeente Loon op Zand doorkruist? 

N261 

 Wanneer is de maasroute (A59) als snelweg geopend? 

1969 

 Wat is een modderkruiper? 

vis 

 Wie was in 2013 de hoofdsponsor van de 80 van de Langstraat? 

De Rabobank 

 De Langstraat heeft zo’n 100 jaar lang zijn eigen streekkrant gehad die enkele keren 
per week verscheen. Hoe heette deze krant? 

De Echo van het Zuiden 

 Wat is de oorspronkelijke naam van het Kroakfestival? 

Kiosk Kroak 
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Opdracht 11: Voor de kleintjes 
 

Wie hoort bij wie?! Zet in de tweede kolom de 

naam (uit de rechterkolom) van degene die bij de 

naam in de eerste (linker)kolom hoort. 

Boes Boes Dolly Repelsteeltje 

Alistar Okkie Pooky 

Dommel Semafoor Pip 

Piertje Moffel Annika 

Hans Grietje Percy 

Vrouw Holle  luie meid Vitalis 

klein Duimpje de reus  Dolly 

Belle Het Beest Bobbie 

molenaarsdochter Repelsteeltje Elza 

Wiske Schanulleke Jolly Jumper 

Niels Maarten Boots 

Tommy Annika Grietje 

Donald Katrien Nala 

Astrix  Obelix Semafoor 

Scooby Doo  Shaggy Statler 

Pieter Post  Smoes Wendy 

Remi  Vitalis Luie meid 

Kuifje Bobbie Miss Piggy 

Calimero  Priscilla Okkie 

Fred Wilma Catootje 

Kermit Miss Piggy Sherman 

Popeye Olijfje Charlotte 

Anna  Elza Fiona 

Marie Toulouse Junior Griezel 

Timon Pumba Iejoor 

Mowgli Baloe Moffel 

Peter Pan Tinkerbell Jasmine 
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Lilo Stitch Schanulleke 

Mr Peabody  Sherman Sven 

Wilbur Charlotte Tinkerbell 

Olaf Sven Het Beest 

Shrek Fiona Obelix 

Alladin Jasmine Maarten 

Ariel Botje  Pumba 

Gobo Junior Griezel Shaggy 

Lucky Luke Jolly Jumper Katrien 

Woezel  Pip Stitch 

Simba Nala De reus 

Knorretje Iejoor Mater 

Karlijn Catootje Priscilla 

Garfield Pooky Olijfje 

Bob Wendy Touliuse 

Waldorf Statler Wilma 

Thomas  Percy Smoes 

Lightning McQueen  Mater Botje 

Dora Boots Baloe 

 

Uit welke sprookjes komen de volgende uitspraken? 

 ‘knibbel-knabbel-knuisje’ 

Hans en Grietje 

 ‘tingele-klingele-bingele-bel’ 

Iejoor (whinnie de phoe) 

 ‘rikki-tikk-tikki-tikki-tchk’ 

Rikki tikki tavi 

 ‘Ik ga de koning mijn geld terugvragen’ 

Waggeltje 
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 ‘van het land van de Markies van Karabas’ 

de Gelaarsde Kat  

 ‘Deze kleine sleutel is van het kamertje aan het eind van de gang, maar ik verbied 
je dat kamertje te openen’ 

Blauwbaard 

 ‘Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand’ 

Sneeuwwitje en de 7 dwergen 

 ‘het zit zo met dat stro’ 

Repelsteeltje 

  ‘...laat je gouden vlechten neer’ 

Rapunzel 

 ‘Visje, visje van omlaag, kom en luister naar mijn vraag’ 

De visser en zijn vrouw 

 ‘de stof draagt mijn hoogste goedkeuring weg’ 

De nieuwe kleren van de keizer 

 ‘Sesam open u’ 

Ali Baba en de 40 rovers 

 ‘grootmoeder, wat hebt u grote oren’  

Roodkapje  
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 Welke sprookjes zijn dit? 

De prinses op de erwt De rode schoentjes 

 

Het lelijke eendje De vos en de raaf 

De Indische waterlelies jaap en de bonenstaak  
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 Omcirkel de panda tussen de sneeuwpoppen 

 

 Omcirkel het klavertje vier 
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 Kwik, Kwek en Kwak kijken door hun caleidoscoop naar allerlei dingen in hun 
slaapkamer. Welke dingen hebben ze allemaal bekeken? 

  
 

A = de trommel 

B = Donalds foto 

C = de wekker 

D = de locomotief 

E = het vliegtuigje 
  



Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2019   50/176 

Opdracht 12: Bruggenbouwers 

 Welke brug in de Verenigde Staten werd begin jaren ‘50 aangelegd en werd er in 
1969-1971 een tweede brug naast gebouwd? 

Sunshine Skyway Bridge 

 Wanneer was de grootste aanvaring tegen deze brug? 

1980 

 Hoeveel meter van deze brug viel hierbij in het water? 

366 

 Hoeveel mensen zijn er toen verdronken? 

35 

 Welke brug verbindt Kopenhagen en Malmö? 

Sontbrug 

 Hoe heet deze brug? 

 
 

the Road Bridge over de Ural River in Atyrau 
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 Welke brug is rood van kleur, is gebouwd in de jaren 1933-1937 en heeft toen 35 
miljoen gekost? 

Golden Gate Bridge 

 De Kaiser Wilhelm Brucke werd vanaf 1907 door spierkracht geopend. In welk jaar 
kreeg deze brug zijn eerste elektrische motor? 

1909 

  Welke brug is dit? 

 

Gateshead Millenium Bridge 

 Over welke rivier loopt deze brug? 

de Tyne 

 Wat is het voor soort brug? 

kantelbrug 

 Wie heeft deze brug ontworpen? 

Wilkinson Eyre 

 Welke brug is in 27 maanden gebouwd en verbind Azië en Europa? 

De Yavuz Sultan Selimbrug in Istanbul 

 Hoeveel treinsporen en rijbanen heeft deze brug? 

2 treinsporen en 8 rijbanen  
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 Hoe heet de brug die Turkije aan het bouwen is en die in 2023 klaar moet zijn ? 

Qankkale brug 

 In welk land was dat? 

China 

 In de Noord-Pakistaanse Hunza Vallei vind je ‘s werelds gevaarlijkste brug. Hoe heet 
deze brug? 

Husseini Hanging Bridge 

 In ons eigen land hebben we zonder twijfel de raarste ophaalbrug ter wereld. Hoe 
heet deze brug? En wat zijn de kleuren van de brug? 

Slauerhoffbrug in Leeuwarden, blauw en geel 

 Welke brug is dit?  

 

Banpo Bridge  

 Waar bevindt die zich? 

in Seoel  

 Hoeveel water spuit hij per minuut? 

190 ton per minuut 
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 Wat is dit voor een brug? 

  

waterbrug 

 Wat is dit voor een brug? 

 

hefbrug 

 Wat is dit voor een brug? 

 

hangbrug 
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Opdracht 13: Zeg het met bloemen..! 
 

 Wat is de Latijnse naam voor de Koningin van de nacht? 

Selenicereus grandiflorus 

 Hoe wordt de man genoemd in dit logo? 

 

Mercury man 

 In welk jaar en in welk land werd de Fleurop geboren? 

1908 Duitsland 

 In 1927 werd Fleurop in nog 3 landen geïntroduceerd. In welke 3 landen? 

België, Oostenrijk en Zwitserland 

 Door wie werd in 1981 het nieuwe Fleurop-kantoor geopend? 

Prinses Margriet 

 Uit hoeveel bloemen bestaat 1 kilo gedroogde saffraan? 

ongeveer 150.000 bloemen  

 Van welke soort bloem is het dure saffraan de stamper? 

a) Fuchsia 
b) Krokus 
c) Lelie 
d) Tulp 

B  
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 Hoe heet deze bloem? 

 
 

Rafflesia Arnoldii 

 1 mei is de dag van de … (welke bloem)? 

zonnebloem 

 Waar komt deze plant nog voor? 

Regenwouden van Borneo, Maleisië, Sumatra en de Filipijnen  

 Wat is zijn diameter en gewicht? 

ongeveer 3 meter en ongeveer 15 kilo 

 In welke eeuw kwamen de tulpen naar Nederland? 

16 eeuw 

 Waar kwamen zij oorspronkelijk vandaan? 

Ottomaanse Rijk (Turkije) 

 Welke bloemen draaien dagelijks met de zon mee? 

Zonnebloem en Goudsbloem 

 Hoeveel schilderijen met zonnebloemen heeft van Gogh geschilderd? 

11 schilderijen 
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 Wat is de volledige Latijnse naam van de volgende planten/bloemen? 

 

 

Swainsona Formosa Taraxacum Officinale 

  

Drosera Capensis Galanthus nivalis 

 

 

Hydnellum peckii Aloë Vera 
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Gipsophilla   Victoria Amazonica 

 Wat is de draagkracht van de volwassen bladeren van de bloem bij de vorige vraag? 

40 kilo 

 De bloem bloeit 2 nachten, wat is hier bijzonder aan? 

De 1e nacht bloeit hij wit, en de 2e nacht rose 

  Hoeveel kijkers trok de eerste uitzending van Hollands Beste Bloemstylist  

814.000 kijkers  

 Wie waren de 4 juryleden? 

Pim v/d Akker, Pascal Koelenwijn, Rudi Tuinman, en Hanneke Frankema 

 Wat begon als een grapje en is de laatste jaren hard in opkomst? Je kunt het als het 
broertje of zusje van de Fleurop zien, wat is de naam van deze organisatie? 

PLEUR OP 

 Wat verzend je dan en op welke dag? 

verlepte bloemen 14 februari, Valentijnsdag 

 Welke bloemenveilingen fuseerden in 2008 tot Flora Holland? 

Flora Holland en Bloemenveiling Aalsmeer  
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Opdracht 14: ’t Is maar dat je ’t weet - deel 3 
 

Voorjaar/zomer 2019, we konden er niet omheen, die kleine harige beestjes die zoveel jeuk 

veroorzaakten… De volgende vragen gaan over onze grote vriend de processierups… 

 Wanneer komen de eitjes van de processierups uit? 

April, mei 

 Wat voor kleur zijn ze dan? 

Oranje 

 De rupsen vervellen 6 à 7 keer. Na de hoeveelste keer komen de donkere, 
vervelende brandharen op de rug? 

na de 3e keer  

 Wie zijn de natuurlijke vijanden van de processierups? 

Sluipwespen, sluipvliegen, koolmees en de grote poppenrover 

 Er zijn verschillende manieren van bestrijding, 1 ervan is het nest begraven in de 
grond. Hoe lang moet deze plek onaangeroerd blijven? 

8 jaar 

 Wanneer verplaatsen de rupsen zich? 

‘s nachts 

 Tot wanneer vliegt de eiken processievlinder? 

tot begin september 

 Waar legt zij haar eitjes? 

in de toppen van de bomen  
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 Hoe heet deze spin? 

 

Australische Hadronyche infensa spin 

 Wat is er zo bijzonder aan deze spin? 

Dat dit gif, mits chemisch gemanipuleerd, anti-kanker eigenschappen 

heeft die melanoom(kanker)cellen kan doden 

  Wat is de naam van dit dier?  

 

Groene zandloopkever 

 Valt dit dier (uit de vorige vraag) onder de roofdieren?  

Ja, hij verslindt insecten zoals spinnen 
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 Wat is de naam van dit beestje?  

 

Bootsmannetje 

 Hoelang kan hij onder water blijven? 

36 uur 

 Is een baviaan een omnivoor of een carnivoor? 

Een omnivoor 

 Heeft een zeester ogen? 

Nee 

 Bestaan er ook toeterzwanen? 

Nee 

 Leven zebra’s altijd in groepen? 

Nee, sommige mannetjes leven alleen 

 Hoe wordt het monster van Loch Ness door de inwoners van Schotland liefkozend 
genoemd? 

Nessie 

 Mensen zweten en honden hijgen. Wat doet een alligator om zijn warmte kwijt te 
raken? 

Gapen 
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 Wat is de paradoxale bijnaam voor het gele lieveheersbeestje? 

Duiveltje 

 Kan een inktvis inkt spuiten? 

Ja 

 In welk deel van Europa leven de meeste lemmingen? 

Scandinavië 

 De degenkrab is een krab die 10 miljoen jaren geleden is uitgestorven. Is dit goed 
of fout? 

Fout 

 Wie was de voorloper van de huidige vogels? 

a) Archaeopteryx 
b) Totosaurus 

A 

 Van een haai kunnen nagenoeg alleen de tanden een fossiel worden. Is dit goed of 
fout? 

Goed, omdat de haaientanden de juiste samenstelling en structuur 

hebben om te kunnen fossiliseren.  

 De ammoniet is een uitgestorven slak. Goed of fout? 

Fout; een ammoniet is een inktvis in een schelp 

 Noem de 5 productgroepen die worden verkocht door Kraal, de Woonprofessionals. 

Raamdecoratie, verf, behang, gordijnen, vloeren 
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Opdracht 15: Op het lijf geschreven 

 Van wie zijn deze tattoos? 

Kempi 

 

Lisa Lois 

 

Bart Deurlo 

 

Anouk 

 

Gregory van der Wiel Dikke Dennis 
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 Wie heeft de tekening van de tattoo op de rug van Arie Boomsma ontworpen? 

Henk Schiffmacher 

 Welke bekende zanger heeft 4 namen van exen op zijn lichaam getatoeëerd? 

Douwe Bob 

 Wie zette een trend met haar shhh-tattoo op haar rechter wijsvinger? 

Rihanna 

 Van wie is deze tatoeage en wat is de betekenis hiervan? 

 
 

Ariana Grande en het betekent ‘kleine barbecue grill’ 

Het was de bedoeling dat er ‘7 ringen’ kwam te staan 

 Wie heeft deze tattoo samen met haar broer laten zetten en wat is de betekenis? 

 

Wendy van Dijk en haar broer Mike lieten 'papa' in het Tibetaans op hun 

onderarm zetten. 
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 Van wie is deze tatoeage en wat is de betekenis hiervan?  

 

Danny de Munk, betekenis: Geboorte jaar 1970 

J - Jenny, B - Bo en D - Davy 

 Bij wie staat deze op de onderarm? 

 

Patricia Paay 
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Opdracht 16: Er was eens, heúl lang geleden… 
 

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat de Dulvertse Dorpskwis dit jaar 5 jaar bestaat. 

Daarom vonden wij het tijd om jullie iets te vertellen over de oorsprong. Of nou ja… eigenlijk 

gaan wij jullie iets vragen over onze oorsprong, hoe goed kennen jullie ons! 

In het verhaal hieronder zijn een aantal gegevens (jaartallen, plaatsen, namen etc.) 

weggelaten. Vul alle ontbrekende gegevens in de antwoordbalken in het verhaal. 

  

De PJZ, wat staat voor: 

plattelands jongeren zuid  
besluit in 1986 het roer om te gooien. Een goede organisatie heeft een goede basis nodig. 

Alles begon daarom met een oprichtingsvergadering van de PJZ in café  

’t Spoor  
in het jaar  

1987.  
Het bestuur van toen bestond uit de oprichter en eerste voorzitter (1 naam) 

Jan Huibert Bol 
penningmeester  

Adrie Verhoeven 
secretaris  

Berdien van Everdingen  
en algemeen bestuurslid  

Ronald Timmermans 
Het is dit bestuur gelukt weer nieuw leven te blazen in de PJZ. Zo begonnen ze in het jaar  

1994 
met hun eigen touwtrektoernooi. Ze hadden zelfs flitsend nieuwe tenues, een (kleur) 

groene  
trui met een (kleur)  

blauwe  
bodywarmer, gesponsord door (3 sponsoren)  

Hans Klijn, Richard Kemmeren en Zwart Transport. 
PJZ had een hoop rivalen zoals (7 teams)  

Witte Motor, Groko v Eijk, Stam, Natnekken, Verschuren/ttv Dussen, de 

Trommels, de Knuddes. 
Trainen was dus van groot belang, elke 14 dagen trainden ze bij 

Jan en Betsie Koenen. 
Hierbij gebruikten ze een  

bouwlift  
met een gewicht van  

500 kg  
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als tegenstander. 

Niet alleen de mannen maar ook de vrouwen vormden een eigen team. 

Het herenteam bestond uit: (12 voornamen) 

Dik, Tonny, Mark, Henk, Hans, Corné, Adrie, Johan, Louis, René, Arie, 

Leo  
en coach   

Frank de Jong/Johan Snijders 
Het vrouwenteam bestond uit (11 voornamen) 

Chantal, Bianca, Gera, Betsie, Jessica, Conny, Marita, Sonja, Erica, 

Wilma, Margreet  
en coach   

Dik van den Berg 
Gelukkig ging het bij de teams niet alleen om de winst maar stond vooral de gezelligheid 

centraal. Er zijn zelfs een aantal leden die hun grote liefde gevonden hebben aan het touw! 

(3 koppels) 

Henk Rijken & Jolanda de Haan, Jan Snijders & Marita, John Knipscheer 

& Wilma Spierings.  
Ook een gezellige avond in de kroeg kon niet ontbreken, de rekening viel af en toe wel iets 

hoger uit dan verwacht, dit kwam niet door de hapjes en drankjes maar door het in rekening 

gebrachte  

kapotte meubilair 
Laatste keer touwtrekken in Chaam heeft een mooie indruk achter gelaten. Als afsluiting 

wilden we graag een speciaal nummer horen, namelijk  

“One” van Metallica  
Echter de DJ zag dit niet zitten. Daarna is er een glas (welke drank) 

Bier  
over het mengpaneel gegaan, waardoor het hele feest per direct is stopgezet.  

Naast touwtrekken werden er nog ook andere activiteiten georganiseerd, met Koninginnedag 

werd bijvoorbeeld altijd  

Trekkerbehendigheid  
gehouden naast het evenemententerrein. Ook de kroegbaas van café (naam) 

de Oude Toren  
in Hiddinkhuizen was erg blij met de groep wanneer die daar wat kwamen drinken na een 

intensieve  

Dropping 
Naast zelf van alles organiseren vonden ze het ook leuk om mee te doen met zeskamp. Het 

afgelopen jaar is de playbackavond geschrapt maar wij hebben als PJZ maar liefst 10x op het 

podium mogen staan! Met de meest uiteenlopende acts: 
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 (10 nummers met artiesten) 

Normaal – Oerend hard, Peter Koelewijn – Kom van dat dak af, Andre v 

Duijn – Als je huilt, Doris – 2 motten, Andre v duijn – Willempie, 

Kinderen voor kinderen – Ik ben zo rood , Jamai – Step right up, Meat-

loaf – Paradise by the dashbordlife, Sesamstraat – 7 heksen, Ayk en tina 

turner – Rolling. 
Tegenwoordig staan we het podium liever af aan mensen die er meer verstand van hebben 

en bouwen we achter de schermen en achter de bar ons eigen feestje! Zangers die bij ons 

op het podium gestaan hebben zijn (12 artiesten) 

Tatjana, Wc Experience, Present Danger, Poision Ivy, Frans Duits, Henk 

Wijngaard, Rob van Daal, gebroeders Ko, Jeroen v Zelst, Zanger Kafke, 

Tim Schalkx, Dennis vd Stelt 
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Opdracht 17: Thuis voor de buis 
 

Op onze website hebben we een link geplaatst naar verschillende tv-tunes uit de oude doos. 

Herken jij ze? 

 

Fragment 1 De Fabriek 
Fragment 2 The love boat 
Fragment 3 Alfred Jodokus Kwak 
Fragment 4 Knight Rider 
Fragment 5 Airwolf 
Fragment 6 Miami Vice 
Fragment 7 Battle Star Galactica 
Fragment 8 Charlies Angels 
Fragment 9 Benny Hill Show 
Fragment 10 Dallas 
Fragment 11 Magnum PI 
Fragment 12 Dynasty 
Fragment 13 Bonanza 
Fragment 14 The Flying Doctors 
Fragment 15 Rons Honeymoon Quiz 
Fragment 16 Medisch Centrum West 
Fragment 17 Brum 
Fragment 18 Pingu 
Fragment 19 The Tom and Jerry Comedy Show 
Fragment 20 Flodder 
Fragment 21 The A-Team 
Fragment 22 Dukes of Hazzard 
Fragment 23 Star Trek 
Fragment 24 The Jetsons 
Fragment 25 The Simpsons 
Fragment 26 The Flintstones 
Fragment 27 Bassie en Adriaan 
Fragment 28 Pink Panther 
Fragment 29 Peppi en Kokki 
Fragment 30 Wie van de drie 
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Opdracht 18: “Het geluid” 
 

Bij Q-Music kun je er een hoop geld mee 

verdienen. Bij ons alleen eeuwige roem…  

Op onze website staat een link met allerlei 

geluiden. “Weet jij al wat het is?!” 
 

 

Fragment 1 opendraaien koolzuurhoudende drank 
Fragment 2 aanzetten gasfornuis 
Fragment 3 katrol van een rolluik 
Fragment 4 Folie doorprikken magnetronmaaltijd 
Fragment 5 opendraaien slot 
Fragment 6 spuiten scheerschuim 
Fragment 7 elektrische tandenborstel 
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Opdracht 19: Die ken ik ergens van… 

Hieronder zie je een heel scala foto’s van (semi-) bekende mensen. Wie zijn het?! 

  

prinses Leonor van Spanje 

  

Kate en Pippa Middleton 
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 Nog wat foto’s uit de oude doos, wie zijn dit? 

 

 

Carlijn van den Berg Mark-Paul Gosselaar 

  

Martine Bijl Caroline Tensen 
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Winston Gerschtanowitz 

 

Angela Schijf 

 

Patty Brard Sylvie Meis 

 

Rutger Hauer Irene Moors 
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Connie Witteman/ Vanessa Pieter van den Hoogenband 

 

Leontien van Moorsel Sjoukje Dijkstra 
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Joop Zoetemelk Conny bij Mr Frank Visser 

  

Celine Dion Nicole Kidman 

  

Kimberly van den Berg Gera Lambooij 
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Amy, Shelley en Lisa van O'G3NE Willy en René van de Kerkhof 

  

Blogduo Healthy Sisters: Rachida en 
Najima Kharbouch 

Angela Groothuizen 

  

  

Carice en Jelka van Houten Chantal Janzen 
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Fred van Leer Georgina Verbaan 

 

Frans Bauer Maxima Zorreguita  

 

Jan Smit Frans Bauer 
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 Hoe heten de volgende muzikale groepen? 

 

De Kruimeltjes 
 

  

 

Maritiem Duo 

  

The Petticoats 
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Opdracht 20: Nog meer wetenswaardigheidjes 
 

 Het woord  ‘senaat’ is afgeleid van het latijnse woord  ‘senex’. Wat betekent dit? 

Oude man 

 In welk land ligt de K2, de op een na hoogste berg van de wereld? 

Pakistan 

 Van welk kinderboek werd in 2004 een Latijnse versie op de markt gebracht? 

Nijntje aan zee 

 In welk tv programma ruilen 2 jongeren 5 dagen van leven? 

Puberruil 

 In welke tv-serie had Will Smith zijn eerste grote rol? 

The Fresh prince of Bel-Air 

 Wat is de achternaam van Ron in de films van Harry Potter? 

Wemel 

 Welke presentator staat bekend om zijn spreuk “Hier word ik niet vrolijk van”? 

Rob Geus 

 Hoe heet de secretaresse van M in de James Bond-films? 

Miss Moneypenny 

 In welk stadion werd de finale van de Champions League in 2012 gespeeld? 

Allianz Arena 

 Wie kreeg als eerste een rode kaart in een champions league finale? 

Jens Lehmann in 2005-2006 
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 In 1970 won Feyenoord van Celtic in de finale van de Europa Cup I. Oven Kindvall 
maakte de winnende goal, maar wie gaf de voorzet? 

Rinus Israel 

 Edwin van der Sar speelde 56 Champions League- duels. Hoe vaak hield hij de nul? 

31  

 Wie was er in 2007 wereldhockeyer van het jaar van de mannen? 

Jamie Dwyer 

 Hoe heet het bij hockey als een speler van de tegenpartij de bal het laatst raakt en 
de bal gaat achter? 

Lange Corner 

 Wat is de bijnaam van Pinoké? 

De Steekneuzen 

 Wat is een lay-up? 

Eerst dribbelen, vervolgens 2 stappen zetten en tot slot de bal in de 

basket gooien. 

 Vanaf welk jaar is basketbal een Olympische sport? 

1936 

 Wat is het laagste rugnummer bij basketbal? 

Rugnummer 4 

 Waar ben je bang voor als je last hebt van Phasmaphobia? 

Spoken 

 Welke Europese Koningin was al op haar 18e weduwe? 

Mary, Koningin van Scotland 
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 Wat was het eerste Europese land dat bankbiljetten gebruikte? 

Zweden 

 Waar staat ‘FTP’ voor in de computer- en internetwereld? 

File Transfer Protocol 

 Welk automerk is genoemd naar het Latijnse woord dat betekent “ik hoor”? 

Audi 

 Welke bekende band wordt gevormd door de broers Angus en Malcolm Young in 
1973? 

AC/DC 

 Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaardpiano? 

36 

 In welk boek kwam Sherlock Holmes voor het eerst voor? 

Study In Scarlet 

 Wie lost de misdaad op in ‘Dood op de Nijl’? 

Hercule Poirot 

 Hoe heet de baas van de chocoladefabriek in het boek ‘Sjakie en de 
chocoladefabriek’? 

Willy Wonka 

 Hoe stierf Kapitein Hook in Peter Pan? 

Door een krokodil 

 Waar komt reggae muziek vandaan? 

Jamaica 

 Wat is een vogel en ook een vrucht? 

kiwi 
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 Waar ligt de rivier de Po? 

In Italië 

 In welk land ligt de provincie Piemonte? 

Italië 

 Wie zong het lied “Non, je ne regrette rien”? 

Edith Piaff 

 Wie componeerde “de vier jaargetijden”? 

Vivaldi 

 Welke voormalige TV-worstelaar heeft een eigen MTV-programma waarin hij zijn 
kinderen het leven zuur maakt? 

Hulk Hogan 

 Wat is de naam van Justin Timberlake's voormalige mede-'Nsync'-collega, die het 
enkele jaren geleden zelfs in een Russisch ruimteveer gezellig maakte? 

Lance Bass 

 Welke Brits-Amerikaanse epische film uit 1996 werd geregisseerd door Anthony 
Minghella en geproduceerd door Saul Zaentz, heeft 9 Oscars gewonnen, waaronder 
die voor beste film, beste regie en beste vrouwelijke bijrol. De film is gebaseerd op 
de gelijknamige roman van Michael Ondaatje. Juliette Binoche speelt de hoofdrol. 

The English Patient 

 We zijn op zoek naar een Griekse actrice die vroeger vooral op tv te zien was. De 
laatste jaren hebben we haar in vele films kunnen bewonderen zoals: Bruce Almighty, 
Picture Perfect, The Break-up, enz. Welke actrice zoeken we? 

Jennifer Aniston 
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Opdracht 21: Ons Brabantse land 

 Wie kiest de leden van de gedeputeerde staten? 

provinciale staten 

 Welke status kreeg Bergen op Zoom in de 16de eeuw? 

Markiezaat 

 In welke gemeente wordt elk jaar op carnavalsmaandag het metworstrennen 
gehouden? 

Boxmeer 

 Welke Brabantse lekkernij staat op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed? 

worstenbroodje 

 Wat is petazzi? 

Stamppot 

 Van welke kerk heeft de basiliek van de H.H. Agatha in Oudenbosch haar koepel 
geleend? 

Sint-Pieter in Rome 

 Welk kanaal loopt van Aarle-Rixtel tot Drimmelen? 

Wilhelminakanaal 

 Welk merk keukenapparatuur verwijst naar een voormalige ijzergieterij in Breda? 

Etna 

 Wie is de mascotte van de band Peter Pan Speedrock? 

Dikke Dennis 

 Hoe ziet het wapen van Brabant eruit? 

Een gouden leeuw op een zwart veld 
  



Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2019   83/176 

 In welk museum kun je een Russische tank uit de WO11 bewonderen? 

Oorlogsmuseum Overloon 

 In welke Brabantse stad vind je poppodium Mezz? 

Breda 

 Hoe heet het zandgebied ten zuiden van Tilburg en Eindhoven? 

De Kempen 

 Wie is de eigenaar van sterrenrestaurant de Lindenhof in Nuenen? 

Ingrid van Eeghem 

 Wat ontvang je als je ereburger wordt van de provincie Noord-Brabant? 

Een provinciepenning 

 In welke stad vind je het monument de Gevangenpoort? 

Bergen op Zoom 

 In welke plaats is Koning Willem II overleden? 

Tilburg 

 Welke luchtvaartbasis richt zich op het onderhoud van vliegend materieel en 
opleiding van luchtmachtpersoneel? 

Vliegbasis Woensdrecht 

 In hoeveel Brabantse steden staat een vestiging van de Fontys Hogescholen? 

4 

 Darter Benito van de Plas komt uit? 

Tilburg 

 Welke mode-familie maakte aanvankelijk kleding voor WOII-slachtoffers? 

Van Gils 
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 Hoe heet de kinderboekenschrijver van o.a. de Griezelbus? 

Paul van Loon  

 Hoeveel militaire luchtmachtbases liggen in Brabant? 

4 

 Tussen welke twee steden reden in 1854 de eerste trein op Brabantse bodem? 

Roosendaal en Antwerpen 

 In welke stad is Omroep Brabant ooit begonnen met uitzenden? 

Eindhoven 

 Hoe vaak is Pieter van de Hoogenband uitgeroepen tot sportman van het jaar? 

3 keer 

 Welke roofvogel nestelt op de 23ste etage van het provinciehuis in Den Bosch? 

Slechtvalk 

 Welke plaats wordt van oudsher aangeduid als de Koepelstad? 

Oudenbosch 

 In welke eeuw werd het Markiezenhof in Bergen op Zoom gebouwd? 

15e 

 Hoeveel sterrenrestaurants zijn er in Brabant volgens de Michelingids van 2019? 

18 

 Welke wereldwijd bekende platen- en cd-perserij stond in Brabant? 

EMI 

 Welk modern spel kun je spelen in de oude forten Isabella (Vught) en Lunet 
(Raamsdonksveer)? 

Escaperoom 
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 Nederland telt 21 waterschappen. Hoeveel waken er over Brabant? 

4 

 Wie flankeren de wapens van Bergen op Zoom en Den Bosch? 

Twee wildemannen 

 Waar woonde zanger Johnny Lion tot zijn dood in januari 2019? 

Breda 

 Hoe heten (voornamen) de zangers van het duo De Deurzakkers? 

Willem en Clemens 

 Waar is bierbrouwerij Bavaria ontstaan? 

Lieshout 

 Willemstad ligt in Brabant maar op welk eiland ligt ook een Willemstad? 

Curaçao 

 Wat bedoelt een Brabander met "agge mar leut het"? 

Als je maar plezier hebt 

 Welke Brabander is de hoogst genoteerde Nederlandse artiest in de Quote-500? 

DJ Tiësto 

 Waar in Brabant vond de enige tankslag op Nederlandse bodem ooit plaats? 

Overloon 

 De Biesbosch is ontstaan door de  

a) St Maria vloed 
b) St Emma vloed 
c) St Elisabeth vloed 
d) Watersnood  

C 
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 's Gravenmoer ligt aan een klein riviertje welke?  

a) de Dommel  
b) de Bieze 
c) de Moer 
d) de Donge  

D 

 Wat is de meest zuidelijke gelegen gemeente in Brabant? 

a) Poppel 
b) Baarle Nassau 
c) Cranendonk  
d) Bergeijk 

C 

 Wat is de bijnaam van Tilburgers? 

a) Broekschijters 
b) Emmerpoepers 
c) Kruikenzeikers  
d) Wolververs 

C  

 Welke stad heeft de grootste kermis van de Benelux? 

a) Tilburg 
b) Rosendaal 
c) Bergen op Zoom 
d) Eindhoven 

A  

 Wat betekent het Brabantse woord "Griesele? 

a) Iets spookachtig vinden 
b) Pap eten 
c) Harken 
d) Walgen  

C  

 Welke artiest komt niet uit Brabant? 

a) Ton Hermans 
b) Hans Teeuwen 
c) Gerard van Maasakker 
d) Theo Maassen  

A  
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 In welke plaats staat het beeldje van de contente mens? 

a) Eersel 
b) Kaatsheuvel 
c) Hapert 
d) Dinteloord 

A  

 In welke plaats staat de replica van de St Pieter in Rome? 

a) Oudenbosch 
b) Handel 
c) Geertruidenberg 
d) Boxmeer  

A  
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Opdracht 22: Ons eigen dorp 

 Wat is er door vandalisme in het voorjaar 2019 bij zwembad Zidewinde gebeurd? 

Vulslang losgetrokken, 650.000 liter water weggelopen, lichtmasten en 

betonnen banken uit de grond getrokken 

 Hoeveel parkeerplaatsen krijgt SSC’55 erbij? 

93 parkeer plaatsen 

 Waar komt de samentuin te liggen? 

Op het braakliggende perceel direct achter de brandweerkazerne 

 Welke straatnamen zijn dit (de klinkers zijn weggelaten) 

ccln Acacialaan 
bldrk Bolderik 
kkk Koekoek 
dstrt Oudestraat 
vrzshf Verzetshof 
brm Brem 
rk Roek 
kstr Ekster 
lzrn Luzerne 
jlnln Julianalaan 
wndlnsswgst Wendelnesseweg oost 
stnd Oosteind 
dkstrt Dijkstraat 
zdhllndsdk Zuidhollandsedijk 

 

 Hoeveel lichtjes zitten er in de plantenbakken/langs de weg voor bij het oude 
gemeentehuis op het plein? 

8 lampjes 
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 Burgemeester Nol Kleijngeld kwam op bezoek bij deze familie.  

 

Wat was de naam van deze familie? 

Familie Bax - Wagemakers 

 Wanneer was dat?  

Dinsdag 23 April 2019 

 Waarom kwam hij op bezoek?  

Diamanten bruidspaar (60 jaar getrouwd) 

 Hoeveel teams deden er mee het 1e jaar aan de Dulvertse Dorpskwis? 

20 teams hebben zich opgegeven, 18 teams speelden mee 

2 teams zijn samen gegaan 

1 team heeft het kwisboek niet opgehaald 

 Op welke dag is de Plus in Sprang-Capelle Fairtrade gecertificeerd? 

Op 4 mei 2019? 

 Welke voetbalclub heeft naast SV Capelle ook nog 1½ week op het veld van SC 
Capelle getraind? 

RKC Waalwijk  
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 Hoeveel teams speelden in 2017 mee met de Dulvertse Dorpskwis? 

21 

 Welk team was 1e in 2016 met de Dulvertse Dorpskwis? 

VBC 

 Welk team behaalde in 2018 de laatste plaats? 

Team Dijkstraat 

 In het kwisboek van de Dulvertse Dorpskwis in 2018 was een opdracht opgenomen 
waarbij de groepen op moesten schrijven om welk recept het gaat. Ze kregen extra 
punten als ze het recept ook maakten voor de organisatie (PS: we vechten nog 
steeds tegen de kilo’s van vorig jaar, vandaar dat we dat dit jaar niet meer doen ;-) 
Welke groep had dit kaartje erbij geschreven? 

 

De Waailandvrouwen 
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 Door wie is het kunstwerk gemaakt en wanneer?  

 

Hans Reijnders in 1992 

 Welke fout werd destijds bij het plaatsen gemaakt? Deze fout is in 2017 hersteld. 

De punten S, V en C wezen de punten de verkeerde kant op 

Elke hoek hoort te verwijzen naar een kern van Sprang, Vrijhoeve en 

Capelle 
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 In juni 2017 staat dit monumentale pand in de krant.  

 

Om welk bouwjaar gaat het hier?  

1880 

 Wat is de prijs?  

399.000 kk 

 Wie zijn deze twee personen die bij Plus Andriessen werken? 

 

Heidi Tabbers en Remco Gommers 
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 In de krant staat dat het feest was op CBS de Rank. Wat was er te vieren? 

Directeur / meester Jacob Uijl vierde die dat hij precies 40 jaar geleden 

zijn loopbaan begon in het onderwijs en wel op de Rank 

 En op welke dag werd dit gevierd? 

11 juni 2019 

 Plus Frans Andriessen heeft shoppers uitgedeeld in 2018 aan alle klanten die aan 
het winkelen zijn. Welke dag zijn de tassen uitgedeeld?  

zaterdag 24 december  

 Welke kenmerken staan er op de shopper?  

Kenmerken van Sprang-Capelle  

3 voetbal clubs  

3 kerken  

Jan de Rooij monument  

molen  

bus  

 Wanneer is de verjaardag van Anne de zus van Frans Andriessen? 

22 september 
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Jaarlijks vind de dodenherdenking 4 mei bij het Jan de Rooijmonument plaats. 

We hebben enkele vragen over de dodenherdenking van 4 mei 2019.  

 

 

 Wie heeft de eerste krans bij het Jan de Rooij monument gelegd? 

College van B&W legt namens de gemeente een krans 

 Welke wethouder van de gemeente sprak een woord tot de aanwezigen? 

Wethouder Bakker 

 Tijdens de herdenking worden er verschillende kransen, bloemstukken en bloemen 
gelegd. Hoeveel zijn er totaal bij het monument gelegd? (exclusief de rozen gelegd 
door scouting Jan de Rooij) 

16 
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 Schrijf hieronder de naam van de organisatie, vereniging of partij die een krans, 
bloemstuk of bloemen hebben gelegd. Zet ze in de juiste volgorde. 

College van B&W legt namens de gemeente een krans 

Familieleden van Jan de Rooij 

Namens de Oud-Indiëgangers, de kinderen van de koningsschool 

Bestuursleden van Oranjevereniging Wilhelmina 

Leerlingen het Willem van Oranjecollege 

De voorzitters van Marijke en Sirena 

Scoutinggroep Jan de Rooij 

Leerlingen van basisschool de Bron 

Leerlingen van de Koningsschool 

Leerlingen van de Rank 

Bestuursleden van Stichting Sprang-Capelle Musica 

Bestuursleden van Heemkundevereniging Sprang-Capelle 

Voetbalvereniging SSC’55 

Leden van het CDA 

Leden van de ChristenUnie 

Leden van Lokaal belang 
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Opdracht 23: Knotsgekke krantenkoppen 
 

Bij de volgende krantenkoppen hebben we wat dingen weg gelaten. Aan jullie de schone 

taak om ons te vertellen wat er op de puntjes / in de vakjes moet staan. 

 “………. doodt melanoomcellen en laat gezonde huid onaangetast 

Spinnengif 

 Dit heet in de supermarkt straks ".................." 

 
 

'vla met vanillesmaak'  

Onderstaande krantenkop is al wat ouder. 

 

 Wat hoort er in de subkop te staan? 

Onfatsoenlijk moment voor verloving 

 Wanneer stond dit in de krant? 

31 maart 2001 

SUBKOP 
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Bierbuik 

  

Aubergine 

  

 Onderbroeken 

  

Prostituees 
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Wandelvierdaagse 

  

Frikadel 

  

Sjoemelpostbode 

  

Tram 
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pruik 

  

Jetskiën 

  

Tandenstokers 
 

  

Kort rokje 

  

Weggetakelde dixie 
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Vrouwen  

  

Octopus  

  

 

Poep 
 

  

Auto’s  

 

Tuin  
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Bitterballen 

  

Hond  
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Opdracht 24: Lesje topografie 
 

De volgende tekst lijkt op het eerste gezicht een heel normaal gesprek, maar niets is wat het 

lijkt… In dit gesprek zitten verschillende namen van plaatsen in Nederland verstopt. 

Schrijf alle plaatsnamen die je tegenkomt per verhaal in alfabetische volgorde op! 

 

Verhaal 1: 13 plaatsnamen, (kerk)dorpen of buurtschappen 

Verhaal 2: 18 plaatsnamen, (kerk)dorpen of buurtschappen 

 

Buurman A: Goedemorgen, mag ik iets vragen? 

Buurman B: Natuurlijk! Waar kan ik mee helpen? 

Buurman A: Mijn radio hapert, weet jij waar ik die kan laten nakijken? Ik ben trouwens de 

nieuwe buurman, ik woon vijf huizen verderop. 

Buurman B: Oh echt? Wat leuk! Ik zal het u eens zeggen: in het centrum van Tilburg zit 

tussen de Blokker en een klein boetiekje waar ze petten verkopen, een elektronica zaak. 

Buurman A: Super! Hoe kom ik daar? 

Buurman B: De straat uitrijden, tweede rechts, dan de weg volgen langs hotel de Zeven 

Bergen en verder de omleiding volgen i.v.m. werkzaamheden aan de rioleringsputten. 

Buurman A: Super bedankt! Nooit gedacht dat het zo simpel was! 

Buurman B: Graag gedaan! De groeten. 

Buurman A: Houdoe! 
 

Blokker, Echt, Een, Groet, Hapert, Huizen, Nooitgedacht, Petten, Putten, 

Tilburg, Vijfhuizen, Zegge, Zevenbergen 

 

Tess: Hee, de buren geven een feestje vanavond, ga je mee? 

Tom: Wie? Toch niet die gast met die baard en z’n duiven van hier tegenover? 

Tess: Nee, die nieuwe mensen van nummer acht. 

Tom: Oh, die! Nou, ik had eigenlijk al afgesproken om met Tim naar het café op de hoek te 

gaan. 

Tess: We kunnen ook met z’n drieën naar het feestje gaan. 

Tom: Is het niet heel raar als we hem zomaar meenemen? 

Tess: Ja, misschien heb je wel gelijk.. 

Tom: Maar je mag wel mee naar het café als je wil. 

Tess: Klinkt gezellig! Maar ik heb al een doosje bonbons gekocht voor de buren… 

Tom: Het is veel te warm voor chocola, joh, dat smelt meteen. Ga je nog mee? 

Tess: Oké, je hebt gelijk. Ik leg even de bonbons in de koelkast en ik kleed me even om. 

Tom: Is goed, maar schiet wel op, ik krijg dorst. 

*Tess opende de koelkast, legde de bonbons weg en rende naar haar kamer* 

Tess: Wat vind je van dit blauwe shirt? 

Tom: Draai eens om… Perfect! 

Tess: Oké, top! We gaan. 
 

Acht, Baard, Blauw, Doosje, Dorst, Draai, Drie, Duiven, Een, Hee, Heel, 

Hem, Hoek, Leg, Opende, Raar, Ren, Warm 
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Opdracht 25: Ouderwetse speurtocht of hightech rondleiding? 
 

In dit verhaal staan verschillende ‘coördinaten’ alleen dan iets cryptischer omschreven. Aan 

jullie om alle adressen te ontcijferen en te noteren in de tabel onder het verhaal. 

Pak de fiets, auto of google maps bij de hand en ontcijferen maar!  

 
Ik vertrek vanaf feestjurk.tekenen.unieke  en ga in ZOO-richting de straat in. 
Omdat ik te fiets ben, zal ik wel eerst een bodempje moeten leggen om mijn tocht vol te 
kunnen houden. 
Gelukkig is er aan mijn rechterzijde elkaar.doelt.schildpad.  
Ik laat het me goed smaken en reken af. 
Vervolgens ga ik terug in W-richting en pak de 2e straat links om 

soepjes.acteren.geregeld  heen en rijd dan op het einde rechtsaf de “Langstraat” in zoals 

ie vroeger ook wel werd genoemd. 

Nu we het toch over vroeger hebben, deze straat gaat over in de vroegere ”Groote straat” 

en weet iemand ook nog wat de naam van het huisje was op het adres 

modieuze.drinkt.gangmaker ? 

Al fietsend passeren we inmiddels al veel bedrijvigheid hier in Sprang-Capelle, wist u dat we 

deze quiz mede kunnen organiseren door de gulle giften van deze ondernemers? 

Inmiddels ben ik al beland in de “Dorpsstraat” en zie portretten.klusje.flitsend  aan mijn 

rechterzijde. 

Kent trouwens iemand nog “de pin” die hier in dit deel van de gemeente werkzaam was? 

We gaan nog steeds in W-richting en fietsen de vroegere “Nieuwstraat” in en passeren aan 

mijn rechtse zijde televisie.rijkst.geruste. 

Ook aan deze weg lijkt geen eind te komen, knap lange straat toch, misschien wel een 

toepasselijke naam voor dit gebied. 

Net voor het einde waar ik in N-richting ga, heb ik lachend.windkant.bereizen aan mijn 

linkerzijde. 

Mijn maag begint alweer te knorren zodra ik verzenden.fuiken.inpassen, passeer. 

Ik negeer het varken in mij en zet koers naar dadelijk.klotst.sjokten. 

Hadden we over deze locatie hier niet al eens eerder vragen gesteld in een vorige editie? 

Ik ga in O-richting en sta even stil bij achterzak.getande.uitstraling. 

Is het geen prachtig hekwerk wat we zien? 

Ik vervolg mijn weg oostelijk en rust even uit bij krijg.puntjes.inboedel. 

Ik besluit om hier ook maar eens zuidelijk te gaan en kom langs het oude maar mooie 

afvraag.logeert.middelbaar 

Ik fiets nog even stevig door in zuidelijke richting en zie ook de gemetselde buis, inmiddels 

vol met sprieten ter hoogte van boomblad.afstak.eenduidig 

Hier zit ook wel wat geschiedenis in lijkt me. 

Ik vind het wel welletjes en eindig mijn puzzelroute bij stoomt.schildpad.zegetocht 

Hè hè, dat was een mooi stukje fietsen!  
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feestjurk.tekenen.unieke Zidewinde, Julianalaan 1 
elkaar.doelt.schildpad  James, Tilburgseweg 6  
soepjes.acteren.geregeld Hervormde Kerk Sprang, 

Kerkstraat 34 
modieuze.drinkt.gangmaker Rietmuts 84 
portretten.klusje.flitsend 
 

Gemeentehuis, Raadhuisstraat 64 

televisie.rijkst.geruste PKN de brug, Heistraat 4 
lachend.windkant.bereizen Pebe gebouw, Nieuwevaart 1  
verzenden.fuiken.inpassen Rest. ‘t Spoor, Wendelnesseweg 4 
dadelijk.klotst.sjokten Standbeeld haven 
achterzak.getande.uitstraling Kerk Capelle, Hoofdstraat 25 
krijg.puntjes.inboedel Houthandel Oerlemans, Winterdijk 

17 
afvraag.logeert.middelbaar Kasteel Zuidewijn, Hogevaart 60  
boomblad.afstak.eenduidig Melkfabriek, Julianalaan 27 
stoomt.schildpad.zegetocht Zidewinde, Julianalaan 1 
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Opdracht 26: Bob de Bouwer 
 

In de tas vind je een 3D puzzel. Die moeten de Bobs in jullie teams exact reproduceren. 

Kijk goed naar de foto’s, en let op de kleuren!  

 

Bovenzijde: 

 
 

Voorzijde: 
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Opdracht 27: ’t Is maar dat je ’t weet – deel 4 

 In welke plaats staat het hotel waar Prins Bernard in 1954 de eerste van de 
geheimzinnige Bilderberg-conferenties voorzat? 

a) Oosterbeek 
b) Scheveningen 
c) Vaals 
d) Wageningen 

A 

 Tartan is een  

a) Stof 
b) Poolse dans 
c) Appeltaart 
d) Automerk 

A  

 Sinds wanneer is Portugal lid van de Europese Unie? 

a) 1991 
b) 1986 
c) 1981 
d) 1979 

B  

 Welk land won de Europabeker voetbal in 2004? 

a) Spanje 
b) Portugal 
c) Griekenland  
d) Frankrijk 

C  

 Waarvan heeft Leonardo da Vinci rond het jaar 1500 een voorloper gemaakt? 

a) Vliegdekschip 
b) Torpedo 
c) Radar 
d) Duikboot 

D  
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 Wat voor mensen zijn de vertellers in The Canterbury Tales? 

a) Pestlijders 
b) Pelgrims 
c) Ridders 
d) Koningskinderen 

B  

 Het Europees Universitair Instituut bevindt zich in? 

a) Firenze 
b) Brugge 
c) Warschau 
d) Antwerpen 

A  

 Welke kleur hebben de Franse, Spaanse en Belgische vlag gemeen? 

a) Rood 
b) Wit 
c) Zwart 
d) Groen 

A  

 India en Pakistan waren tot 1947 kolonies van? 

a) Verenigd Koninkrijk 
b) Portugal 
c) China 
d) Nederland 

A  

 De EU staat qua oppervlakte in de top 5. Rusland, China en India zijn ieder bijna 
10mln km2 groot. Hoe groot is.de EU in km2? 

a) Ongeveer 3,5 mln km2  
b) Ongeveer 2,5 mln km2 
c) Ongeveer 4,5 mln km2  
d) Ongeveer 6,5 mln km2 

C  

 Hoeveel zetels telde het Europees Parlement in 2012? 

a) 754 
b) 684 
c) 729 
d) 654 

A   
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 Hoeveel zetels worden door Nederland gekozen? 

a) 20 
b) 26 
c) 23  
d) 29  

B  

 In welk jaar werd de voorloper van de EU, de EGKS opgericht? 

a) 1948 
b) 1945  
c) 1956 
d) 1951 

D  

 Zet deze musea op volgorde van ligging, van Noord naar Zuid 

a) Bonnefanten Museum 
b) Groninger Museum 
c) Van Goch Museum 
d) Spoorweg Museum 

B-C-D-A 

 Welk land maakte geen deel uit van de EGKS? 

a) Luxemburg  
b) Oostenrijk 
c) Italie 
d) West Duitsland 

B  

 Hoeveel landen deden mee in 2012 met de muntunie (euro)? 

a) 17  
b) 13 
c) 15 
d) 19 

A   

 Uit hoeveel landen bestaat de EU? 

a) 18  
b) 15  
c) 28 
d) 24 

C  
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Opdracht 28: Buitenlandse zaken 
 

Ja ja, we zijn benieuwd wat je allemaal weet over de wereld buiten d’n Dulvert. Succes met 

deze internationale vragen! 

 Wat is de hoofdstad van dit land? 

 

Banjul (Gambia) 

 Wat is de hoofdstad van Zambia? 

Lusaka 

 Wat is de hoofdstad van Mongolie? 

Ulaanbaatar 

 Wat is de hoofdstad van Madagaskar? 

Antananarivo 

 Wat is de hoofdstad van Brunei? 

Bandar Seri Begawan 

 Welke landen hebben formeel geen hoofdstad? 

Zwitserland en Nauru 

 Van welk land is Wellington de hoofdstad? 

Nieuw-Zeeland 

 Van welk land is Ouagadougou de hoofdstad? 

Burkina Faso 
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 Van welk land is Sri Jayewardenapura de hoofdstad? 

Sri-Lanka 

 Van welk land is Melekeok de hoofdstad? 

Palau 

 Van welk land is Quito de hoofdstad? 

Ecuador 

 Van welk land is dit de hoofdstad? 

    
 

Maleisië 

 Wat is de hoofdstad van Andorra? 

Andorra-la-Vella 

 Wat is de hoofdstad van Liechtenstein? 

Vaduz 

 Wat is de hoofdstad van de Verenigde Staten? 

Washington DC 

 Door welke zee worden west en oost Maleisië gescheiden? 

a) Zuid-Chinese zee 
b) Indische zee 
c) Noord zee  
d) Maleisische zee 

A  
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 Welke kleur zit er niet in de Maleisische vlag?  

a) Groen 
b) Blauw 
c) Geel 
d) Rood 

A 

 Wat staat er op de voorkant van elke bijbel in het Maleisisch? 

a) Verboden voor moslims 
b) Verboden voor christenen 
c) Verboden voor kinderen 
d) Verboden voor maleisiers  

A 

 Wat is een hobby van veel Maleisische kinderen? 

a) Zaklopen 
b) Voetballen 
c) Vliegeren 
d) Tollen  

D 

 Welke vulkaan verwoestte Pompeï? 

Vesuvius 

 Hoe heet kerstmis in het Italiaans? 

Natale 

 Welke cake eet men in Italië met kerst? 

Panetone 

 Wanneer wordt Le Befana gevierd? 

6 januari 

 wat is Le Befana? 

Kerstheks 
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 Wat dragen Italiaanse vrouwen tijdens oudjaarsnacht? 

Rood ondergoed 

 Uit welk land is de pasta afkomstig? 

China 

 Welke dieren bedoelen we met The Big Five? 

leeuw, buffel, neushoorn, olifant, luipaard 

 Wat is het enige zoogdier dat kan vliegen? 

Vleermuis 

 Wat is de naam van de persoon die zonder armen en benen de Kilimanjaro beklom? 

Kyle Maynard 

 Wat staat er bovenop de Uhuru Peaks, het hoogste punt van de Kilimanjaro, voor 
bijzonders? 

Houten doos met een boek waar iedere beklimmer iets inschrijft 

 Hoe oud was de jongste beklimmer van de Kilimanjaro? 

7 jaar 

 Welk dier hangt zijn leven lang onderste boven in de bomen? 

Luiaard 

 Hoe noemt men de nationale boom van Peru? 

Medicinale Cinchona 

 In 1988 maakten Peruaanse wetenschappers melding van een nieuwe walvissoort. 
Welke? 

Mesplodan Peruvianus 
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 Hoe heten deze dieren? 

 

Axolotl 
 

 

Blobvis 

 

Pangolin of schubdier 

 Tijdens het Tet festival in Vietnam zijn bepaalde dansen populair. Welke? 

Leeuwendans en Eenhoorndans 

 Welk beroemd gebied in Vietnam is in 2012 uitgeroepen tot een van de nieuwe 
zeven natuurlijke wereldwonderen? 

Halong Bay 
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 Waarom eten Chinezen met stokjes? 

Dan komt er meer zuurstof mee naar binnen, dit komt de smaak te 

goede 

 In welke stad is het bij de wet verboden om een valse snor te dragen? 

Alabama 

 Alle panda's komen uit China en worden per 10 jaar verhuurd aan andere landen. 
Wat kost het per jaar per panda? 

Zo’n 1 miljoen 

 Welke vissen beginnen hun leven als man en worden tijdens hun leven vrouw? 

Clownvissen  

 Van welk dier is de melk roze? 

Nijlpaard 

 Wat is het enige zoogdier op aarde dat niet kan springen? 

Olifant 

 Hoeveel km rijdt de Parijse metro dagelijks? 

600.000km 

 Uit welk land komt de croissant eigenlijk? 

Oostenrijk 

 Hoeveel treden heeft de trap van de Eiffeltoren? 

1600 treden 

 In welk jaar zijn in Turkije de achternamen ingevoerd? 

1934  
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 Welke sport bestaat al sinds 1360 in Turkije? 

Olieworstelen 

 Wat zijn de beroemde woorden die Julius Caesar sprak naar zijn overwinning in 
Amasya? 

Veni, Vidi, Vici 

 Wat is de maximale snelheid voor auto’s op dorgaande wegen in Curaçao? 

60km/u 

 Curaçao doet niet mee met de zomertijd. Wat is het tijdverschil met Nederland in de 
winter? 

5 uur 

 De bekendste treinreis in Kenia is de Lunatic Express. Van waar tot waar loopt die? 

Van Nairobi naar Mombasa 

 Welk land kent een hele grote groep Snus gebruikers? 

Zweden 

 Wat is Snus? 

Pruimtabak 

 Wat is sinds 2005 in Zweden geen vrije dag meer? 

Tweede Pinksterdag 

 Wat word in Zwitserland ook we The Yellow Gold genoemd? 

Aromat 

 Hoe noemen de Japanners hun eigen land? 

Nihon of Nippon 

 Hoeveel eetstokjes worden er per jaar gefabriceerd in Japan? 

Zo’n 24 miljard 
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 Hoe heet de giftige vis waar Japanners dol op zijn? 

Fugu (Kogelvis) 

 Waar gaan Japanners op kerstavond massaal naar toe? 

KFC 

 Hieronder vind je allerlei vlaggen. Waar zijn ze van? 

  

Australië Noord-Macedonië 

 

 

Nepal  Provincie Groningen 

 
 

Provincie Overijsel Provincie Drenthe 
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Senegal Belgie 

 In welke stad vind je dit herdenkingsmonument?  

  

Rotterdam 

 Hoe heet dit monument? 

De verwoeste stad 

 De Windjana Gorge ligt in The Kimberley, een warm gebied op een snikheet 
continent. Waar is dit?  

 

Australië 
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 Er heerst een tropisch moessonklimaat in de Kimberley. Dat betekent dat er een 
deel van het jaar stortbuien vallen en dat het daarbuiten verzengend heet is. Dit 
landschap bestaat uit kartelige rotskliffen en een paar billabongs. Wat is een 
billabong? 

Een plas water 

 Samen met Zweden en Denemarken vormt Noorwegen een regionaal trio. Hoe heet 
dit? 

Scandinavië 

 Het eiland Senja wordt omgeven door de Noorse Zee en talloze fjorden. Wat is een 
fjord? 

Een inham 
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Opdracht 29: Verknipte boekjes 

 Noteer welk tijdschrift je hier ziet en wanneer dit exemplaar uitkwam. 

 

 

Viva nr 41  
01-10-2014 

Libelle nr 46  
8 t/m 14 november 2013 

  

Story nr 23  
3 t/m 9 juni 2019 

Flair  
9 februari 2016 

 

 

L’Homo nr 2 
23-04-2013 

Elf Voetbal Magazine nr 9 
14-09-2012 
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Margriet 
24 juni – 1 juli 2016 

Emma 
18 augustus 2014 

 

 

Meiden 
Editie 7 17-06-2014 

Auto Review 
Editie 7 25-06-2012 

 
 

Android Magazine 
Editie 6 24-04-2012 

Baby’s eerste jaren 
Editie 22 13-03-2012 
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Opdracht 30: Uit de oude doos van Sprang- Capelle 

 Wie is dit? 

 

Adj. J. Benschop 

 Wie is dit en wat was zijn beroep? 

 

C. van Oosterhout, slager 

 Wie zijn dit, van links naar rechts? 

 

Dhr de Gier, Burgemeester Ockels, Piet Konings en Dhr Boersma 
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 Wat zijn de namen van de mensen op deze foto? 

 
 

1. Burgmeester Buijnink 

2. G. Boersma 

3. L. Steijn 

4. Jan Oerlemans 

5. Mevr. Tra 

6. J Bouman 

7. Mevr. van de Berg 

8. P Konings 

9. P Wagemakers 
 

  

8 
6 5 4 9 

7 

3 

2 
1 
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 Wat zijn de namen van de mensen op de volgende foto? 

7 

1. Dhr Versluis 

2. Dhr A.Ros 

3. Dhr P. de Gier 

4. Dhr Roskam 

5. Mevr Pijnenburg 

6. Dhr van de Star 

7. Dhr Overweel 

8. Dhr vd Wiel 
  

8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 

1 
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 Hieronder zie je een verkiezingsposter. Wij zoeken de namen van de kandidaten. 
Graag onder invullen op volgorde van foto (van links naar rechts en van boven naar 
onderen) 

 

H. Bosch 

J. Elling 

A. Timmermans 

P. de Gier 

J.H.C. Roskam 

J.W. Oerlemans 

K. Versluis 

L. Kranendonk 

L.P. Platschorre 

P.A. Konings 

M.P. Meijer 

A. de Jong 

W. Convents-Traa 
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 Welk bedrijf zie je hier op de foto?  

 

Garage H. Rijken (Heistraat) 

 Welk bedrijf zie je hier op de foto?  

 

V.M. Schoenfabriek Kerst en Oerlemans 

 Welk bedrijf zie je hier op de foto?  

 

Raadhuisstraat voormalig handschoenenfabriek Rasch 
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 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Kerkstraat, ten hoogte van Jan de Rooystraat. 

 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Tilburgseweg 
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 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Korte Nieuwstraat 

 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Hogevaart (Labbegat) 
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 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Raadhuisstraat. Links op de afbeelding het oude gemeentehuis van 

Vrijhoeve 

 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Oosteind, bij kruising Tilburgseweg 
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 Welke straat zie je op deze foto? 

 

Kerkstraat (achter de kerk in de straat van het jeugdcentrum) 

 Wat is het adres van het huis op de volgende foto? 

 

Loonsestraat 23 
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 Wat is het adres van het huis op de volgende foto? 

 

Schoolstraat 18 
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Opdracht 31: Sprang-Capelle in het nieuws 
 

Er is een hoop gebeurd in Sprang-Capelle de laatste tijd! Oh nee, toch niet… Welke 

plaatsnamen hadden er eigenlijk moeten staan in plaats van die van ons eigen dorp? 

 

 

 

Rotterdam 

 

Prinsenbeek Coorong  Australië 
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Limburg Kalgoorlie – Australië - Kalgoorlie 

 

Emmen Zandvoort 

 

Venray 

  

Waldkrich in Duitsland 
Baden-Württemberg in 
Ballingen    

Zevenbergen 
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Opdracht 32: Van alles en nog niks 
 

 Wat herdenken we? Markeer de datum en de gebeurtenis met dezelfde kleur. Zorg 
voor 9 verschillende kleuren 

27 Januari    Slag om Arnhem 

22 Februari    Razzia Putten 

19 April    Holocaust herdenking  

14 Mei     Bombardement Nijmegen 

7 Juni     Kindertransport kamp Vugt 

15 Augustus    Bombardement op Rotterdam 

17 September    Bevrijding Kamp Amersfoort  

18 September    Einde oorlog in Nederlands-Indie 

2 Oktober    Bevrijding van Eindhoven 

 

27 Januari    Holocaust herdenking 

22 Februari    Bombardement Nijmegen 

19 April    Bevrijding Kamp Amersfoort  

14 Mei    Bombardement op Rotterdam 

7 Juni    Kindertransport kamp Vugt 

15 Augustus   Einde oorlog in Nederlands-Indie 

17 September   Slag om Arnhem 

18 September   Bevrijding van Eindhoven 

2 Oktober    Razzia Putten 

 Wanneer was de eerste editie van de Winter-Efteling? 

1999 

 Hoeveel kerstbomen van 15 meter lang waren er toen in de Efteling te vinden? 

300 

 Hoeveel bezoekers zijn er geweest? 

188.000 

 Hoeveel paar schaatsen waren er te huur? 

900 
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 Wat was de entree prijs? 

30 gulden 

 Wat doet een beiaardier? 

Muziek maken; is iemand die een muziekinstrument met allemaal 

klokken bespeelt 

 Hoe heet deze mantel? 

 

Koningsmantel of inhuldigingsmantel 

 Sinds wanneer wordt deze mantel gebruikt? 

1815 
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De Rabobank heeft de ClubSupport Campagne. Support onze vereniging en stem vanaf 27 

september op ons! 

 

 De leden kunnen hun stem uitbrengen op hun club. Hoeveel clubs deden er mee in 
2018? 

377 

 Hoeveel was een stem in 2018 waard? 

€ 4,30 

 Welke club uit Sprang-Capelle had 119 stemmen? 

Dansclub de Kets 

 Hoeveel stemmen kreeg de Dulvertse Dorpskwis? 

66 

 

STEMMEN JULLIE IN 2019 WEER OP ONS?! 
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 Schrijf welk stukje vlees je krijgt bij de letters 

 
 

A Biefstuk 
B Entrecote 
C Runderhaas 
D Runderlappen 
E Bieflappen 
F Schenkel 
G Rib-eye 
H Rundergehakt 
I Tartaar 
J Riblappen 
K Sucadelappen 
L Hacheevlees 
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Opdracht 33: Jury-opdracht -Team foto’s 
 

Verdeel 30-20-10 punten 
over de drie team-foto’s die 

jullie het leukste vinden. 
 

Wees sportief! Je mag niet op je eigen team stemmen.  
Voor het invullen van 3 teamnamen verdien je al 50 punten. 

Teams die wel op zichzelf gestemd hebben, het aantal punten dat je jezelf toebedeeld hebt 

wordt van je score afgetrokken! 

 

30  

20  

10  

 

De gezellige kletsers 
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WaKo Familie 
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Team Zonder Naam 

 

Team de Vrolijke Vrienden van de Vogeltjesbuurt 
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Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2019   145/176 

 

Team de Spuitgasten 
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Opdracht 34: Muziekquiz in Zidewinde: Aanvang 23:00 uur 

 Je hoort nu een nummer van een internationale band. Zij hebben om 
belastingtechnische reden een bedrijf in Nederland. Waar is dit gevestigd 

Herengracht 566, Amsterdam (Pride – U2) 

 Je hoort nu een nummer van een Nederlandse zangeres, songwriter en producer. 
Welke zin komt er na de zin die je net hoorde? 

I don’t want no trouble (Hey, Mr Policeman– Eva Simons) 

 Wie maakte met de oorspronkelijke versie van dit nummer furore in de jaren ’90 en 
wat was de titel? 

Snow – Informer (Con Calma – Daddy Yankee) 

 Wat was de eerste single van deze artiest? 

1, 2 Hoppakee ( Bubbelbad – Tim Schalkx) 

 Wat was de trouwdag van de zanger van het volgende nummer? 

1 mei 1967 (Jailhouse Rock – Elvis Presley) 

 Wie schreef het volgende nummer, wat later meerdere malen is uitgebracht door 
verschillende artiesten? 

Lennaert Nijgh (Avond - Boudewijn de Groot) 
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 Naast zelf muziek maken produceerde deze artiest ook voor vele andere artiesten 
en bands. Noem tenminste 2 artiesten/bands waar hij ook producent voor was. 

Ria Valk, Nico Haak, Willeke Alberti, Bonnie St. Clair, Ciska Peters, 

Herman van Keeken, Louis Neefs, Ronnie Tober en Bart Jansen (Kom 

van dat dak af – Peter Koelwijn) 

 Wanneer was deze band voor het laatst in Nederland? Hoe heette deze tour? En 
waar was dit? 

 25 juni 2019, End of the Road World Tour, Ziggo Dome (I was made for 

loving you – Kiss) 

 Welke imitator van de artiest die je nu hoort zoeken we? Deze imitator trad eind 
april op in Sprang-Capelle. 

Lesley Williams (’n Vriend – André Hazes) 

 Welk Nederlands/Amerikaans duo is de producer van de act die je nu hoort? 

Flamman en Abraxas (Hava Naquila – Party Animals) 
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Dulletje 
 

Noteer de opdracht waar je Dulletje op in wil zetten! 
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Vrienden van de Dorpskwis 
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Slagerij Cees Timmers 
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Doe-opdracht 14: d’n Hort op XXL 
 

De inmiddels beroemde d’n Hort op XXL-opgave! Een “paar vragen en 

wat foto’s”, en jullie zijn de komende twee weken wel zoet. ���� 

De 51 foto’s zijn onderverdeeld in glas -in-lood-ramen en 

schoorsteenkappen. 

 

Op het antwoordenvel wat je vindt na de foto’s verwachten wij van elke 

foto de straatnaam en huisnummer.  

Voor deze opdracht heb je 2 weken. Deze opdracht dient ingeleverd te 
worden op 5 oktober om 19:00 uur bij het aanmelden van je team in de 
tent. 
 
Noteer op het antwoordvel DUIDELIJK je teamnaam!! 
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 Hoeveel vlaggenmasten staan er in de Willem de Zwijgerstraat? 

6 

 Wat staat er bovenop de zuilen naast de poort op de Burgemeester Vermeulenstraat 
10? 

Boeddha's 

 Welk huis heeft een stoplicht in zijn tuin in de Kamille? 

nummer 14 

 Hoeveel hanging baskets hangen er in de Jozef Israëlstraat? 

14 

 Hoeveel zonneluifels hangen er in de Christinastraat? 

4 

 Hoeveel invalide parkeerplaatsen liggen er rondom Zidewinde? 

3 

 Welke kleur stenen heeft het huis van Jan de Rooijstraat 16? 

Grijs 

 Hoe heet de vereniging aan de Tolweg? 

Hondenvereniging Den Dulvert 

 Wat voor kleur heeft de voordeur van Trampad 12? 

Groen 

 Hoeveel luiken hangen er aan de voorzijde van het huis op de Wendelnesseweg 
West nummer 63? 

Vervallen, vraag was niet goed gesteld 
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 Hoeveel witte dwarse muren staan er voor de voorgevel van Uitvaartcentrum de 
Berkhaag? 

7 

 Hoeveel speeltoestellen staan er op het speelveldje in de Frans Halsstraat? 

5 

 Wat is het grootste huisnummer qua afmeting in de Nassaustraat? 

9 

 Wie wonen er op de Walstro 23? 

Ad en Ans van Boxtel 

 Hoeveel schoorstenen staan er op het dak van Corine’s Lingerie? 

3 

 Hoeveel vlinders hangen er tegen het huis van Frans Halsstraat 4? 

3 

 Hoeveel vijvertjes liggen er aan de even huisnummers kant van de Bolderik? 

2 

 Hoeveel borden van Heineken hangen er aan de gevel bij de Chinees in Sprang? 

2 

 Wat staat er op de garagedeur geschilderd van Schrevelstraat 102? 

Een auto 

 Waar staat een reiger in de tuin in de Wilhelminastraat? 

Bij nummer 14 

 Hoe heet het huis op de Kennedystraat nummer 6? 

Vossehol 
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 Welke kleur is duidelijk aanwezig bij Basisschool Vrijhoeve? 

lichtblauw 

 Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de straat gereserveerd voor B&B Wolfsend? 

3 

 Hoeveel eikels zitten er op het hekwerk van Schrevelstraat 10? 

6  

 Wat hangt er boven de staldeur op van der Duinstraat 57 

Koeienkop 

 Hoeveel vlaggen staan er op het terrein van Autobedrijf Hoefnagel? 

5 

 Welke wimpel wappert er aan de mast bij Raadhuisstraat 34? 

Brabantse Wimpel 

 Hoeveel boeddha’s staan er op Beukenlaan 8? 

3 

 Hoeveel volwassen beelden zitten er rondom de fontein bij het oude Pébé gebouw 
in Capelle? 

4 

 Bij welk huis in de Ereprijs staan 2 rode grote bomen? 

Ereprijs 20 

 Waar staat de molen met 3 wieken in de Molenstraat? 

Molenstraat 62 

  Hoe heet het huis aan de Jan Steenstraat 1? 

Huize Hamari 
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 Wat is de naam van het huis aan de van der Duinstraat 30? 

Ons Thuis 

 Wat is de kleur van het afdakje boven de deur op Kamille 2? 

Rood 

 Onder hoeveel zuilen rij je door als je van de Jos van Wijlenstraat de polder in rijdt? 

8 

 Hoeveel lelie-punten zitten er in het hekwerk op de Nieuwevaart 20? 

193 

 Hoeveel huisnummers heeft van der Duinstraat 112a? 

3 

 Van wie hangen er een foto bij de ingang van de Heemkundekring? 

Wijnand Konings en Johan Rosenbrand 

 Uit hoeveel planken bestaat het bruggetje tegenover de toegang van het 
evenementen terrein (1 lengte staat voor 1 plank) 

37 

 Hoeveel vlaggen hangen er bij de ACR Group? 

3 

 Welke kleur heeft de voordeur van Kieviet 5? 

Bordeauxrood 

 Wat zijn de 5 speeltuin regels van de speeltuin de Vrijhoeve? 

1 Speeltuin is bedoeld voor kinderen 

2 Wees zuinig op de toestellen 

3 Houd rekening met elkaar  

4 Ruim je eigen spullen en afval op 

5 De speeltuin sluit om 21.00  
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Schrijf straatnaam en huisnummer 

op waar je deze schoorsteenkap 

vindt. 

1 
2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

9 

10 
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11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

12

13 

14 
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22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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35 

39 

40 

41 

42 

44 

43 

45 

36 37 

38 

46 

47 

48 

49 

50 
51 
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Antwoordenvel d’n Hort op XXL: 

1 Acacialaan 4 

2 Raadhuisstraat 149a 

3 Nieuwe vaart 56 

4 Van der Duinstraat 131 

5 Kerkstraat 3 

6 Heistraat 90 

7 Kerkstraat 62 

8 Oudestraat 46 

9 Dijkstraat 26 

10 Reiger 21 

11 Tinus v.d Sijdestraat 22 

12 Winterdijk 28 

13 Gerard Doustraat 1 

14 Wendelnesseweg 26 

15 Oosteind 59a 

16 Patrijs 3 

17 Oranjestraat 1 

18 Berkhaag 9 

19 Rembrandlaan 17 

20 Hendrik Chabotstraat 9 

21 Winterdijk 31 

22 Dijkstraat 13 

23 Achter de hoven 10 

24 Poolsestraat 1 

25 Zuidhollandsedijk 20 

26 Burg. Vermeulenstraat 5 

27 Van Goghstraat 25 

28 Gerard Doustraat 14 

29 Beukenlaan 14 

30 Hobbemanstraat 16 

31 Heistraat 93 

32 Esdoornlaan 32 

33 Ekster 58 
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34 Eikenlaan 31 

35 Heistraat 115 

36 Oosteind 61 

37 Heistraat 115 

38 Leeuwerik 13 

39 Irenestraat 12 

40 Kamille 19 

41 Mauritsstraat 26 

42 Korte Nieuwstraat 14 

43 Willem de Zwijgerstraat 1 

44 Kerkstraat 40 

45 Hogevaart 87 

46 Ranonkel 12 

47 Raadhuisstraat 151 

48 Wendelnesseweg 84 

49 Akkerwinde 100 

50 Akkerwinde 8 

51 Kerkstraat 65 
 


